
Pohostinstvo a stravovanie
Produktový rad



Berte pošmyknutia vážne
Pošmyknutia na pracovisku sa reálne týkajú 
potravinárskeho priemyslu. Zatiaľ čo problém 
je rozšírený vo všetkých sektoroch, jednotlivci, 
ktorí pracujú v kuchyni alebo v akejkoľvek inej 
potravinárskej prevádzke, majú štatisticky 
väčšiu pravdepodobnosť zranenia v dôsledku 
pošmyknutia, čo môže viesť k zlomeninám 
kostí alebo modrinám. Tieto zranenia sú  
v  kuchyniach obzvlášť nebezpečné.
Existuje ďalšie skutočné riziko pádu
ostrého zariadenia, napríklad nože alebo 
úlomky skla, prípadne vážne popáleniny 
z povrchov, ako sú sporáky, alebo z panvíc, 
fritéz a tak ďalej.

Aké sú príčiny?
Kontaminanty na podlahách sú veľmi často 

vinníkmi uvedeného stavu. Napríklad rozliata 
voda, olej alebo tuky. Dokonca aj suché nečistoty 

a prášky, ako napríklad múka môžu spôsobiť klzký 
povrch na hladkej  podlahe. Skombinujte to

že stravovacie prostredie je často veľmi 
frekventované,  potom riziká týchto nehôd sú ešte 

väčšie.

Čo sa dá urobiť?
Dobré vedenie prevádzky spolu so vzdelávaním zamestnancov 

je nevyhnutné pre zníženie rizík. Podlahy by mali byť pravidelne 
čistené. Rozliata tekutina by sa mala ihneď vyčistiť. Ak má  podlaha 

nejaký protišmykový povrch, jej pravidelné čistenie podľa hygienických 
noriem zabezpečí výrazný rozdiel. Hygienické bezpečnostné rohože 

vyvinuté špeciálne pre stravovací priemysel môžu byť efektívnym riešením. 
Mnoho rohoží pre catering má otvorený povrch pre efektívnu drenáž a zároveň 

ponúkajú odpruženie pod nohami pre zlepšenie pohodlia.

Vedeli ste,že..?
V Spojenom kráľovstve sú zakopnutia a pošmyknutia na 
rovnakej úrovni ako najbežnejší typ zranenia na pracovisku 
podľa HSE štatistiky za roky 2016-2017.

Zranenia na pracovisku v rámci odvetvia “potravinárskych 
služieb” sú štatisticky vyššie ako mnohé iné odvetvia.

Pošmyknutia na pracovisku
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Technická špecifikácia

Rampmat
Gumová rohož s protišmykovým povrchom 
pre všetky ročné obdobia

• Vyrobená z odolnej NBR gumy, preto je vhodná pre všetky ročné 
obdobia.

• Výborná protišmyková úprava v súlade s normou EN 13552, 
protišmyk kategórie R10.

• Vyvýšený kruhový povrch rohože slúži na zoškrabávanie sutín, 
blata a snehu z podrážok.

• Skosené hrany pre zníženie rizika zakopnutia, umožňujú plynulý 
prechod vozíkov a kočíkov.

• Materiál rohože: SBR guma

Materiál: NBR guma

Povrchová úprava: Vyvýšený kruhový povrch

Výška produktu: 10 mm

Hmotnosť produktu: 7.3Kg/m2

Prevádzková teplota: -20°C to +130°C

Inštalačná metóda: Voľne položené

Účinnosť výrobku: Spĺňa  normu Protišmykovosti 
EN 13552 Kategória R10

Krajina pôvodu: India

Poznámky: Silikón sa používa v procese výroby 
rohoží, a zbytok  pravdepodobne 
zostane na podložke.

Rozmer Číslo položky Váha

0,8 m x 1,2 m RP010002 5,40 kg

0,9 m x 1,5 m RP010001 9,00 kg

Vchodové vstupné rohože
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Fingertip
Gumová “škrabka” pre vonkajšie aplikácie

• Gumová “škrabka” pre vonkajšie aplikácie
• Bezpečnostné nábehehové okraje zabraňujú zakopnutiu, bránia 

rozneseniu špiny.
• Protišmyková spodná strana udrží rohož na mieste.
• Jednoduché čistenie – nečistoty stačí z rohože vytriasť alebo 

povysávať, občas vyčistiť prúdom vody.
• Ideálna rohož do každého počasia. Blato, sneh, mráz.
• Materiál: prírodná guma (UV stabilizovaná)

Technická špecifikácia

Rozmer Číslo položky Váha

0.35 m x 0,6 m (10 mm) FT010007 1,50 kg

0,6 m x 0,8 m FT010001 3,00 kg

0,8 m x 1 m FT010002 5,40 kg

0,9 m x 1,5 m FT010006 10,90 kg

0,9 m x 1,8 m FT010003 13,00 kg

Materiál: NBR guma

Výška produktu: 13 mm

Hmotnosť produktu: 10Kg/m2

Prevádzková teplota: -20°C to +160°C

Prostredie: Ideálne pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Vstupné priestory.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Suché /mokré vysávanie alebo 
jednoducho opláchnite hadicou

Krajina pôvodu: India
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COBAscrape
Odolná viacúčelová nitrilová rohož

• Odolný zvýšený povrch rohože zachytáva nečistoty z podrážok, 
udržuje špinu.

• Poskytuje pevný poklad pod nohami v mokrom alebo mastnom 
prostredí.

• Čistenie: možnosť pratia v práčke 40oC.
• Rohož má bezpečnostné nábehové okraje.
• Vyrába sa z 100% nitrilovej gumy – vhodná na použitie v exteriéri 

aj interiéri.
• Zadrží až 2,6 litra vody alebo 1,5 kg suchého prachu na m2.
• Materiál: nitrilová guma

Technická špecifikácia

Materiál: Pevná nitrilová guma

Povrchová úprava: Vyvýšené obdĺžnikové podložky

Výška produktu: 6 mm

Hmotnosť produktu: 6.3Kg/m2

Prevádzková teplota: -20°C to +70°C

Odolnosť proti chemikáliám: Odolný voči mnohým chemikáliám, zásadám, 
detergentom, olejom, strojným chladiacim 
kvapalinám a bežným priemyselným 
chladiacim kvapalinám.  guma  môže 
napučať v polárnych rozpúšťadlách

Prostredie: Ideálne pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Vstupné priestory a ako protišmyková rohož 
do kuchyne, pracoviská, kde sa spracovávajú 
potraviny a všeobecné využitie v priemysle.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: 0.75m x 0.85m je možné umývať v bežných 
domácich práčkach. Všetky ostatné veľkosti 
môžu byť prané v komerčných práčovniach 
alebo umyté vysokotlakovou hadicou

Rozmer Číslo položky Váha

0,85 m x 0,75 m CS010001 5,80 kg

0,85 m x 1,5 m CS010002 6,00 kg

0,85 m x 3 m CS010003 10,50 kg

1,15 m x 1,75 m CS010004 8,50 kg

Krajina pôvodu: EHS

Vchodové vstupné rohože
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Uzavretý povrch

Farebné varianty

Premier Track
• Flexibilné čistiace dlaždice z PVC s kvalitnou kobercovou vložkou.
• Systém vstupných rohoží určený na zachytávanie nečistôt a 

absorpciu vlhkosti.
• Vhodné na inštaláciu do prechodových zón v interiéri a exteriéri 

(pod prístreškom).
• Zložená rohož vytvára elegantný a štýlový vstup.
• Vhodné aj pre chôdzu a s topánkami s vysokými opätkami a na 

prechod nákupných vozíkov.
• Jednoducho sa čistí – stačí povysávať.
• Možno ich jednoducho rezať do ľubovolného tvaru pomocou noža 

a el.pílky.
• Horľavosť testovaná v súlade s európskou normou EN13501 triedy 

B(F2) S2.

Technická špecifikácia

Antracit Sivá

Hnedá Modrá

Výška produktu: 16 mm

Špecifikácia produktu: Protišmykovosť testovaná podľa R10

Ohňovzdornosť: Požiarne testované podľa EN13501 
Euro klasifikácie E(F1)

Guarantee: 5 rokov

Rozmer Povrchu Antracit Modrá Hnedá Sivá

29 cm x 44 cm Otvorený PT010101 PT010201 PT010501 PT010601

29 cm x 44 cm Uzavretý PT010101C PT010201C PT010501C PT010601C
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Precision Loop
• Obľúbený materiál pre výrobu vložených logo rohoží s hladkým 

povrchom.
• Farbené polypropylénové vlákna s bezkonkurenčnou 

odolnosťou voči opotrebeniu, UV a farbenou stálosťou.
• Ideálne pre použitie logo návrhov - výber z 16 farieb pre váš 

dizajn.
• Vysoká hmotnosť vlákna a jeho výška zaisťuje vynikajúce 

čistiace vlastnosti.
• Needlefelt konštrukcia zaisťuje optimálnu odolnosť proti 

zničeniu
• Nábehové hrany sa nebudú trhať alebo štiepiť.
• Logo rohože sú vyrobené v Británii.
• Nízke náklady na inštaláciu.

Technická špecifikácia

Farebné varianty

NOVÝ

uhlová

tmavo hnedá

svetlo šedátmavo šedáčierna

tmavo zelená svetlo zelená modrá

nebesky modrá

svetlo hnedá

žltá

oranžováčervenávínovo červená

biela

Materiál: Polypropylene
Zadná strana: Waffle

Výška produktu: 12.5mm +/- 10%

Váha produktu 2760 g/m² +/- 10%

Výška vlákna 6mm

Váha vlákna 1770 g/m²

Požiarna odolnosť: Efl

Doporučené použitie: Domestic 23, Areas with heavy use

Protišmykovosť: > 0.3 Machine direction, > 0.3 Crossdirection

Trieda materiálu: LC2

Krajina pôvodu: Netherlands

Farebná odolnosť na svetlo: ≥ 5

Farebná odolnosť k oteru na 

vlhku a suchu:
≥ 4

Farebná odolnosť voči 

znečisteniu:
≥ 3

Rozmer Čierna uhlová tmavo šedá Váha

2m x 23m PL010001 PL160001 PL110001 81 kg

Rozmer svetlo šedá biela tmavo zelená Váha

2m x 23m PL060001 PL100001 PL040001 81 kg

Rozmer svetlo zelená vínovo červená červená Váha

2m x 23m PL420001 PL320001 PL030001 81 kg

Rozmer nebesky nebesky modrá oranžová Váha

2m x 23m PL180001 PL020001 PL170001 81 kg

Rozmer žltá tmavo hnedá svetlo hnedá Váha

2m x 23m PL070001 PL050001 PL190001 81 kg
 

Farebná odolnosť k vode: ≥ 4

Rozmerová stabilita: Shrinkage ≤ 1.2%, Extension ≤ 0.5%

Elektrostatické napätie: < 2kV

Vstupné rohože
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NOVÝ

Precision Nib
• Vysoko kvalitná, robustná rohož k dispozícii v ohromujúcich farebných 

variantoch.
• Farbené polypropylénové vlákna s bezkonkurenčnou odolnosťou voči 

opotrebeniu, UV a farbenou stálosťou.
• Ideálne pre použitie logo návrhov - výber z 18 farieb pre váš dizajn.
• Vysoká hmotnosť vlákna a výška zaisťuje vynikajúce čistiace 

vlastnosti.
• Needlepunch konštrukcia zaisťuje optimálnu odolnosť proti zničeniu.
• Nábehové hrany sa nebudú trhať alebo štiepiť.
• Logo rohože sú vyrobené v Británii.
• Nízke náklady na inštaláciu.

Farebné varianty

Technická špecifikácia

Materiál: Polypropylene
Zadná strana: Waffle

Výška produktu: 11mm +/- 10%

Váha produktu 2950g/m² +/- 10%

Výška vlákna 5.5mm

Váha vlákna 1790g/m²

Požiarna odolnosť: Efl

Odolnosť proti UV žiareniu: Yes

Doporučené použitie: Conforms to EN 14041

Protišmykovosť: DS

Trieda materiálu: LC2

Krajina pôvodu: Netherlands

svetlo šedá vínovo červenáuhlováčierna

červená

tmavo hnedá tmavo zelená

zlato béžová oranžovásvetlo béžová

svetlo zelená námornícka modrá

nebesky modrá svetlo modrá žltá fialová

ružová biela

Rozmer Čierna tmavo šedá Sivá Váha

2m x 23m SC010001 SC110001 SC060001 136 kg

Rozmer tmavo hnedá tmavo zelená svetlo zelená Váha

2m x 23m SC050001 SC040001 SC420001 136 kg

Rozmer vínovo červená červená ružová Váha

2m x 23m SC320001 SC310001 SC260001 136 kg

Rozmer zlato béžová svetlo béžová fialová Váha

2m x 23m SC220001 SC210001 SC200007 136 kg

Rozmer námornícka 
modrá oranžová biela Váha

2m x 23m SC180001 SC170001 SC130001 136 kg

Rozmer žltá nebesky modrá svetlo modrá Váha

2m x 23m SC070001 SC020001 SC430001 136 kg
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Vyna-Plush
Výborná rohož za rozumnú cenu

• Ekonomická a účinná stieracia rohož
• Rubová strana rohože je z PVC s úpravou proti pošmyknutiu a 

znečisteniu
• Materiál vlasu rohože: 100 % polypropylén

Farebné varianty

Technická špecifikácia

Rozmer Čierna/Modrá Čierna/
Červená Váha

0,6 m x 0,9 m VP010201 VP010301 1,60 kg

0,9 m x 1,2 m VP010204 VP010304 2,85 kg

0,9 m x 1,5 m VP010202 VP010302 3,80 kg

1,2 m x 1,8 m VP010203 VP010303 6,05 kg

0,9 m x metráž (max. 25 m) VP010207C VP010307C 2,60 kg

1,2 m x metráž (max. 25 m) VP010208C VP010308C 3,43 kg

Rozmer Čierna/Hnedá Čierna/
Oceľová Váha

0,6 m x 0,9 m VP010501 VP010601 1,60 kg

0,9 m x 1,2 m VP010504 VP010604 2,85 kg

0,9 m x 1,5 m VP010502 VP010602 3,80 kg

1,2 m x 1,8 m VP010503 VP010603 6,05 kg

0,9 m x metráž (max. 25 m) VP010507C VP010607C 2,60 kg

1,2 m x metráž (max. 25 m) VP010508C VP010608C 3,43 kg

Materiál: 100% polypropylén

Povrchová úprava: Rezaný

Výška produktu: 7 mm

Hmotnosť produktu: 2.6Kg/m2

Prostredie: Len vnútorné použitie

Typické použitie: Haly, chodby a vstupné priestory

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Povysávajte hornú časť

Ohňovzdornosť: BS 4790/BS 5287 malý rádius

Čierna/Modrá Čierna/Červená

Čierna/Hnedá Čierna/Oceľová

Vnútorné vstupné rohože
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COBAwash®

Praktická, prateľná rohož

• Jedinečná rohož prateľná v pračke.
• Jemné nylonové vlákno rohože zachytí až 90 % nanesených nečistôt.
• Rohož je schopná zachytiť vlhkosť, štrk a oleje, udržiava tak interiér 

čistý.
• Rohož zadrží až 3,5 litra vody/m2 a 800 g suchého prachu.
• Pratelná v práčke pri teplote 60°C.
• Odolná voči vyblednutiu, 11-ročná záruka na výraznú stratu farby.
• Spodná strana rohože je z nitrilovej gumy má protišmykovú 

úpravu.Materiál vlasu rohože: Nylon/polyester

Farebné varianty

Technická špecifikácia

Čierna/Modrá Čierna/Červená

Čierna/Hnedá Čierna/Sivá

Materiál: Povrchovo farbený umývateľný nylon
Zadná strana: Nitril

Výška produktu: 9 mm

Hmotnosť produktu: 2.3Kg/m2

Prevádzková teplota: 0°C to 60°C

Odolnosť proti chemikáliám: Guma je odolná voči mnohým chemikáliám, 
zásadám, detergentom a bežným 
priemyselným chemikáliám. Guma môže 
napučať v polárnych rozpúšťadlách.

Prostredie: Určené predovšetkým na vnútorné použitie

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Rohož pre ochranu pred prachom, ideálne pre 
umiestnenie na miestach s vysokou frekvenciou, na 
prestížnych miestach. Vchody, vstupné haly, atď.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: 0.6m x 0.85m a 0.85m x 1.2m  sa môžu prať v 
bežných domácich práčkach. Všetky ostatné 
veľkosti môžu byť prané v komerčných práčovniach

Rozmer Čierna/Modrá Čierna/
Červená Váha

0,6 m x 0,85 m LM010201 LM010301 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010204 LM010304 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010202 LM010302 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010203 LM010303 4,75 kg

Rozmer Čierna/Hnedá Čierna/Steel Váha

0,6 m x 0,85 m LM010501 LM010601 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010504 LM010604 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010502 LM010602 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010503 LM010603 4,75 kg

Ohňovzdornosť: BS 4790:1987 (Metóda žeravej kovovej matice) - 
malý rádius účinkov vznietenia / EN 13501-1 Bfl-s1.

Krajina pôvodu: VB

Záruka: 2 roky záruka pri výrobných chybách, 11 
rokov na vyblednutie farieb, v prípade, 
že  pokyny pre pranie boli dodržané.
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Microfibre Doormat
Prateľná vstupná rohož z Mikrovlákien 
so super absorbciou

• Jedinečná multi-funkčná rohož, vyrobená s použitím technológie 
Mikrovlákien.

• Výborná “čistiaca” schopnosť s rýchloschnúcimi vlastnosťami, 
ktoré prekonajú aj prírodné bavlnené vlákna.

• Flexibilné a jemné vlákna (tenšie ako ľudský vlas) čistia do hĺbky 
podrážky prechádzajúcich ľudí.

• Rohož je efektívna aj pre čistenie nákupných vozíkov.
• Trenie jednotlivých vlákien vytvára jemnú statickú elektrinu, ktorá 

priťahuje prach a nečistoty.
• Špeciálna štruktúra vlákien umožňuje lepšie zadržanie nečistôt  

v rohoži.
• Luxusné jemné vlákno vyzerá dobre a nerobí žmolky.
• Rohož je šetrná k prírode, pretože nepotrebuje žiadne chemické 

ošetrovanie alebo pracie prostriedky.
• Neprekonateľná absorbčná schopnosť, rohož je schopná 

absorbovať 15x viac vody ako jej váha. Suchý prach zostáva  
v rohoži a neuvoľňuje do ovzdušia baktérie a nečistoty.

Technická špecifikácia
Farebné varianty

Rozmer Čierna Hnedá Váha

0,6 m x 0,9 m MF010001 MF050001 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m MF010002 MF050002 3,80 kg

Rozmer Fialová Béžová Váha

0,6 m x 0,9 m MF200001 MF210001 1,50 kg

0,9 m x 1,5 m MF200002 MF210002 3,80 kg

Čierna Hnedá

Fialová Béžová

Materiál: Microfibre

Výška produktu: 8 mm

Prostredie: Vhodné pre suché a mokré prostredie.  
Len pre vnútorné použitie.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Ohňovzdornosť: BS 4790:1987 (Metóda žeravej kovovej matice) - 
malý rádius účinkov vznietenia / EN 13501-1 Bfl-s1.

Krajina pôvodu: VB

Záruka: 2 roky záruka pri výrobných chybách, 11 
rokov na vyblednutie farieb, v prípade, 
že  pokyny pre pranie boli dodržané.

Vnútorné vstupné rohože
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Logomat
Spravte dojem už pri prvom vstupe!

• Reprezentatívna rohož, funguje ako reklama.
• Rubová strana rohože z nitrilovej gumy má protišmykovú úpravu.
• účinne udržiava špinu a vlhkosť pod kontrolou.
• Rohož možno prať v pračke. 11-ročná záruka na vyblednutie.
• V ponuke je 40 farebných odtieňov (maximálne šesť farieb na 

jednu rohož).

• Povrch rohože: v roztoku farbený nylon všívaný do netkanej textílie 
z polyesteru.

•  Rohož zadrží až 2,5 litra vody na m2.  Výška rohože: 7,5 mm 
Celková hmotnosť: 4kg/m2

• Predlohu loga rohože zodpovedajúcu farebným požiadavkám 
uvedeným nižšie odošlite spoločnosti COBA Europe Slovakia s.r.o.

• Dodávka – približne päť týždňov od schválenia grafického návrhu 
predlohy rohože.

Technická špecifikácia

Miešané farby Sýte farby

Rozmer Číslo položky Váha

0,85 m x 1,5 m LG000001 4,00 kg

1,15 m x 1,75 m LG000002 6,00 kg

Špeciálny rozmer LG000005 0,00 kg

Povrchová úprava: Tepelne lepené netkané dvojzložkové vlákna s 
polyestrovým jadrom a nylonovým povrchom

Výška produktu: 7.5 mm or 10 mm

Hmotnosť produktu: 4Kg/m2

Prostredie: Vhodné pre suché a mokré prostredie.  
Len pre vnútorné použitie.

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Haly, chodby a vstupné priestory

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Umyte alebo perte v maximálne 40 stupňoch

Ohňovzdornosť: EN ISO 13501-1 Cfl - s1

Krajina pôvodu: VB
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Technická špecifikácia

Farebné varianty

Orthomat® Premium
Jedinečná odolná dvojvrstvová rohož

• Jedinečná dvojvrstvová protiúnavová rohož s výbornými 
protiúnavovými vlastnosťami.

• Tvrdený povrch rohože z PVC – extrémne ohybný a odolný voči 
opotrebovaniu.

• Spodná vrstva z PVC peny zabezpečuje výborné odpruženie a 
pôsobí na zmiernenie únavy tak, že znižuje tlak na chrbát, nohy a 
chodidlá, podporuje krvný obeh a koncentráciu zamestnancov.

• Chráni zamestnancov pred chladom z betónových podláh.
• Znižuje riziko ohrozenia zdravia v dôsledku dlhodobého státia.
• Rohož je využívaná najmä v automobilovom priemysle.

ModrZelená

Rozmer Čierna Modrá Zelená Váha

0,6 m x 0,9 m FF010001 - - 2,00 kg

0,9 m x 1,5 m FF010002 - - 4,99 kg

0,9 m x 18,3 m FF010003 FF020003 FF040003 61,00 kg

0,9 m x metráž FF010003C FF020003C FF040003C 3,80 kg

0,9 m x 3.65 m FF010004 - - 12,15 kg

0,6 m x 18,3 m FF010005 - - 45,60 kg

0,6 m x metráž FF010005C - - 2,49 kg

1,2 m x 18,3 m FF010006 - FF040005 93,50 kg

1,2 m x metráž FF010006C - - 5,10 kg

Materiál: PVC s uzavretými bunkami (Pena)

Povrchová úprava: Granulovaná

Výška produktu: 12,5 mm

Dĺžka rolky: 18,3 m

Prevádzková teplota: 0°C to +60°C

Prostredie: Vhodné do suchého prostredia

Typické použitie: Výrobné linky, montážne plochy, 
baliace stanice, pracovné stoly a 
maloobchodné pokladničné priestory

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Umyte povrch kefou/mopom

Ohňovzdornosť: V súlade s BS EN 13501-1:2002 Class Efl

Krajina pôvodu: Čína

Záruka: 3 roky záruka v prípade použitia v suchom prostredí

M
ats pre stravovanie
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Marble Anti-Fatigue
Štýlová protiúnavová rohož s “mramorovým” povrchom

• Odolná protiúnavová rohož s povrchovou úpravou s atraktívnym 
mramorovým efektom.

• Extrémne pohodlná penová spodná strana zmierňuje únavu  
z dlhodobého státia.

• Ideálna pre priemyselné, komerčné a maloobchodné prostredia 
(pokladne, pultový predaj).

• Rohož má skosené okraje pre zníženie rizika zakopnutia.
• Elegantný dizajn nepôsobí rušivo na koberci alebo dlaždiciach.

Technická špecifikácia

Rozmer Čierna Váha

0,6 m x 0,9 m MT010001 3,52 kg

0,9 m x 1,5 m MT010002 8,80 kg

0,9 m x 0.3 m MT010004 17,60 kg

0,9 m x metráž MT010003C 5,87 kg

0,9 m x 18,3 m MT010003 107,50 kg

Materiál: Vynilový horný povrch s vystužením z 
PVC peny (spoj tavením, nelepené)

Povrchová úprava: Mramorový vzor

Výška produktu: 12,5 mm

Dĺžka rolky: 18,3 m

Prevádzková teplota: 0°C to +55°C

Inštalačná metóda: Voľne položené

Krajina pôvodu: Čína
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K-Mat
Zabezpečí protišmyk v olejovom prostredí

• Rohož vyrobená zo 100% nitrilovej gumy.
• Výborná odolnosť voči olejom, živočíšnym tukom a silným 

čistidlám.
• Antimikrobiálne vlastnosti rohože zamedzujú rast mikróbov.
• Rohož je možné prať v priemyselných umývačkách alebo 

práčkach.
• Rohož je vhodná pre oblasť spracovávania a podávania jedál.
• Výborné protišmykové vlasnosti.
• Otvorená štruktúra rohože umožňuje, aby mohly tekutiny pretekať 

a povrch zostal suchý.

Technická špecifikácia

Materiál: Nitril

Povrchová úprava: Cross-grip

Výška produktu: 9 mm

Prevádzková teplota: 0°C to +100°C

Typické použitie: Ideálne pre priestory spracovania potravín.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Môže sa prať v práčke.

Krajina pôvodu: Srí Lanka

Rozmer Číslo 
produktu Váha

0,85 m x 1,5 m KM010001 7,50 kg

Špeciálny rozmer

M
ats pre stravovanie
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High-Duty
Výborná olejová odolnosť

• Pohodlný povrch rohože zmierňuje únavu spôsobenú dlhodobým 
státím.

• Rohož je určená na použitie k obrábacím strojom.
• Spojovacie moduly umožňujú pokryť ľubovoľne dlhú plochu so 

šírkou 0,9 m alebo 1,5 m.
• Zvýšený kruhový povrch na zvýšenie ochrany proti pošmyknutiu.
• Rozliate tekutiny odtečú cez otvory v rohoži.

HI010001 HI010004 HI010005HI010002 HI010003

Technická špecifikácia

Rozmer Číslo položky Váha

0,9 m x 1,5 m HI010001 HI010002 HI010003 HI010004 HI010005 9.00 kg

Materiál: Prírodná guma/25% nitrilová zmes

Povrchová úprava: Kruhový tvar konštrukcie pre väčšiu 
priľnavosť s odtokovými otvormi.

Výška produktu: 12,5 mm

Prevádzková teplota: -10°C to +65°C

Odolnosť proti chemikáliám: Prírodná guma/nitrilová zmes ponúka 
zvýšenú odolnosť voči minerálnym 
olejom, agresívnym strojovým chladiacim 
kvapalinám a zvieracím olejom a tukom

Prostredie: Pre mokré a suché miesta

Typické použitie: Ideálne pre väčšinu suchých a mokrých 
prostredí, ponúka vynikajúce protišmykové 
vlastnosti v mokrom prostredí. Vhodné pre 
priestory za barom a iné jedálenské priestory.

Inštalačná metóda: Voľne položené interlocking tiles

Metóda čistenia: Tlakovou hadicou s jemným čistiacim prostriedkom 
alebo v komerčnej umývačke riadu.

Účinnosť výrobku: Spĺňa  normu Protišmykovosti 
EN 13552 Kategória R10

Krajina pôvodu: India
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Rampmat
Ekonomická protiúnavová rohož

• Ekonomická protiúnavová rohož s otvormi pre odtok tekutín.
• Zvýšený kruhový povrch na zvýšenie ochrany proti pošmyknutiu.
• Lisovaná nábehová hrana na zníženie rizika zakopnutia.
• Rohož môže slúžiť ako vonkajšia čistiaca zóna.
• Vyrába sa z odolnej gumy SBR/NBR.
• Rohož prešla protišmykovým testom v súlade s normou EN13552 

v kategórii R10.

Technická špecifikácia

Rozmer Číslo 
produktu Váha

0,9 m x 1,5 m RP010001 9,00 kg

0,8 m x 1,2 m RP010002 5,40 kg

Materiál: SBR guma

Povrchová úprava: Vyvýšený kruhový povrch

Výška produktu: 10 mm

Prevádzková teplota: -20°C to +130°C

Inštalačná metóda: Voľne položené

Účinnosť výrobku: Spĺňa  normu Protišmykovosti 
EN 13552 Kategória R10

Krajina pôvodu: India

Poznámky: Silikón sa používa v procese výroby rohoží, a 
zbytok  pravdepodobne zostane na podložke.

M
ats pre stravovanie
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COBAdeluxe
Mimoriadne pohodlná, mimoriadne bezpečná

• Vyrába sa z odolnej prírodnej gumy.
• Poskytuje vynikajúcu ochranu proti pošmyknutiu na mokrých 

alebo mastných miestach.
• Rozliate tekutiny odtečú cez otvory v rohoži.
• Rohož je extrémne pohodlná na státie, efektívne zmierňuje únavu.
• K dispozícii sú spojky rohoží, vďaka ktorým možno pokryť väčšie 

plochy.
• Voliteľné doplnky: žltý alebo čierny lem (s dĺžkou 1 m alebo 1,5 

m), ktorý slúži ako okraj okolo celej rohože alebo na spojenie 
jednotlivých častí po dĺžke a šírke.

• Vyrába sa z prírodnej gumy.
• Extrémne pohodlná.

Technická špecifikácia

Materiál: Prírodná guma

Povrchová úprava: Kruhový tvar konštrukcie pre väčšiu 
priľnavosť s odtokovými otvormi.

Výška produktu: 19 mm

Prevádzková teplota: -20°C to +160°C

Odolnosť proti chemikáliám: Prírodná guma ponúka obmedzenú 
odolnosť voči chemikáliám a olejom.

Prostredie: Ideálne pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Za barom, priemyselné využitie a vstupné priestory.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Príslušenstvo: Skosené hrany

Metóda čistenia: opláchnite hadicou alebo umyte tlakovo

Ohňovzdornosť: V súlade s DIN 51960 class 1

Krajina pôvodu: Srí Lanka

Rozmer Číslo 
produktu Váha

1 m x 1,5 m DM010002 16,40 kg

Konektor DM010003 0,3 kg

Hrana Čierna Žltá Váha

Dlhá hrana 1565 mm x 50 mm P240-L1093-C09 P240-L1093-C09-YE 0,95 kg

Krátka hrana 1074 mm x 50 mm P240-L1092-C09 P240-L1092-C09-YE 0,65 kg
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COBAscrape
Výborná pre olejové miesta

• Rohož vyrobená zo 100 % nitrilovej gumy.
• Nitrilová guma je odolná voči najagresívnejším chladiacim 

zmesiam a mazivám.
• Zvýšený povrch s protišmykovým vzorom poskytuje pevný povrch 

pod nohami v mokrých alebo mastných prostrediach.
• Dodáva sa s bezpečnostnými nábehovými okrajmi.
• Vynikajúca odolnosť voči olejom na varenie, chemickým látkam a 

mazivám.
• Ideálna na použitie v kuchyniach a na miestach, kde sa pripravujú 

alebo spracúvajú potraviny.

Technická špecifikácia

Materiál: Pevná nitrilová guma

Povrchová úprava: Vyvýšené obdĺžnikové podložky

Výška produktu: 6 mm

Prevádzková teplota: -20°C to 70°C C

Odolnosť proti chemikáliám: Odolný voči mnohým chemikáliám, zásadám, 
detergentom, olejom, strojným chladiacim 
kvapalinám a bežným priemyselným 
chladiacim kvapalinám.  guma  môže 
napučať v polárnych rozpúšťadlách

Prostredie: Vhodné pre suché a mokré prostredie.

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Vstupné priestory a ako protišmyková rohož 
do kuchyne, pracoviská, kde sa spracovávajú 
potraviny a všeobecné využitie v priemysle.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: 0.75m x 0.85m je možné umývať v bežných 
domácich práčkach. Všetky ostatné veľkosti 
môžu byť prané v komerčných práčovniach 
alebo umyté vysokotlakovou hadicou

Rozmer Číslo 
produktu Váha

0,85 m x 0,75 m CS010001 5,80 kg

0,85 m x 1,5 m CS010002 6,00 kg

0,85 m x 3 m CS010003 10,50 kg

1,1 m x 1,7 m CS010004 8,50 kg

Ohňovzdornosť: Vyhovuje BS 4790:1987 (Metóda žeravej kovovej 
matice) malý rádius účinkov vznietenia.

Krajina pôvodu: VB

M
ats pre stravovanie
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Unimat
Jedinečný drenážny koberec

• Jedinečná „odvodňovacia“ gumová rohož.
• Účinná ochrana proti pošmyknutiu v mokrých alebo mastných 

podmienkach.
• Odolná obojstranná guma s dlhou životnosťou.
• Možno ju jednoducho zrolovať a presunúť na nové miesto.
• Jednoducho sa čistí tlakovým čističom.

Technická špecifikácia

Materiál: Prírodná guma

Povrchová úprava: Vyvýšený povrch s protišmykovým 
vzorom a odvodňovacími otvormi

Výška produktu: 10 mm

Hmotnosť produktu: 4Kg

Dĺžka rolky: 10 m

Prevádzková teplota: -20°C to +160°C

Odolnosť proti chemikáliám: Odolný voči vode a väčšine slabých kyselín

Prostredie: Vhodné pre mokré a suché vnútorné prostredie

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Umývanie hadicou alebo tlakom s použitím 
jemného čistiaceho prostriedku.

Účinnosť výrobku: Odolnosť proti nárazu až do 3Kg/cm2

Krajina pôvodu: India

Rozmer Číslo 
produktu Váha

0,9 m x 5 m UM010001 37,00 kg

0,9 m x 10 m UM010002 74,00 kg
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Technická špecifikácia

Fatigue-Step
Protišmyková dlaždicová rohož pre 
mokré a olejové prostredie

• Spojovacie dlaždice s otvormi vyrobené z odolnej gumy.
• Mäkký pružný materiál zmierňuje únavu a zvyšuje koncentráciu a 

bezpečnosť na pracovisku.
• Fatigue-Step Nitrile.
• Rozliate tekutiny odtečú cez otvory, čím zaručia bezpečné státie.
• Vďaka spojovacím modulom možno vytvoriť rohož pre akúkoľvek 

plochu.
• V ponuke je aj modrá verzia odolná voči mazivám a olejom.
• Doplnky: nábehové hrany – žlté, čierne.

Materiál: Standard - Prírodná guma. Modrá verzia - 40% nitril

Povrchová úprava Hladký povrch s odtokovými dierami

Výška produktu: 18 mm

Rozmer diery: 22mm

Pracovná teplota: -20°C to +160°C

Odolnosť voči chemikáliám: Prírodná guma ponúka obmedzenú 
odolnosť voči chemikáliám a olejom.

Enviromentálna odolnosť: Vhodné pre suché a mokré prostredie. 
Vydrží odletujúce čiastočky pri 
zváraní a iné horúce materiály.

UV odolnosť: Áno

Typické použitie: Ideálne ako protišmyková a protiúnavová 
rohož v priemysle ako aj v baroch a 
stravovacích zariadeniach.

Metóda inštalácie: Voľne položené interlocking tiles

Príslušenstvo: Skosené hrany / okraje

Metóda čistenia: Tlakovou hadicou s jemným čistiacim prostriedkom 
alebo v komerčnej umývačke riadu.

Dlaždica Rozmer Čierna Nitril Modrá Váha

0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007 SS020001 10,00 kg

Hrana Čierna Žltá Váha

Female Rohová hrana SS010002F SS070002F 1,00 kg

Male Rohová hrana SS010002M SS070002F 1,30 kg

Female Rohová hrana Nitril SS010002FN SS070002FN 1,00 kg

Male Rohová hrana Nitril SS010002MN SS070002MN 1,30 kg

Female Rohová hrana B1 - SS070002B1F 1,00 kg

Male Rohová hrana B1 - SS070002B1M 1,30 kg

Výkon výrobku: Spĺňa  normu Protišmykovosti 
EN 13552 Kategória R10

Krajina pôvodu: India

Poznámky: Silikón sa používa v procese výroby rohoží, a 
zbytok  pravdepodobne zostane na podložke.

M
ats pre stravovanie
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Worksafe
Praktická multifunkčná rohož

• Robustná odolná protiúnavová rohož s lisovanými nábehovými 
okrajmi.
1. Zmierňuje únavu pracovníkov spôsobenú dlhým státím.
2. Eliminuje riziko pošmyknutia v mokrom prostredí.

• Jedinečný dizajn rubovej strany drží rohož pevne na mieste.
• V otvoroch rohože sa zachytávajú kovové špony a odrezky.
• V ponuke je aj modrá verzia rohože odolná voči mazivám – ideálna 

pre mastné a agresívne strojové oleje.
• Rohož sa vyrába sa zo zmesi gumy SBR a nitrilovej gumy.

Technická špecifikácia

Materiál: Čierna - Prírodná/nitrilová gumená 
zmes. Modrá - 38% nitrilová guma.

Povrchová úprava: Povrch s textúrou a  22mm otvormi

Výška produktu: 12 mm

Prevádzková teplota: -20°C to +160°C

Odolnosť proti chemikáliám: Prírodná guma je odolná voči vode 
a väčšine slabých kyselín.

Prostredie: Vhodné pre mokré a suché vnútorné prostredie

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Ideálne ako protišmyková a protiúnavová 
rohož v priemysle najmä na montážne 
pracoviská a zváracie prostredie

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Tlakovou hadicou s jemným čistiacim prostriedkom.

Krajina pôvodu: India

Poznámky: Silikón sa používa v procese výroby rohoží, a 
zbytok  pravdepodobne zostane na podložke.

Rozmer Čierna Modrá Váha

0,9 m x 1,5 m SW010001 SW020001 14,00 kg
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Technická špecifikácia

Orthomat® Ultimate

• Jedinečná protiúnavová rohož, navrhnutá pre akékoľvek náročné 
pracovné prostredie.

• Rohož je vyrobená pomocou revolučného materiálu PolyNit, ktorý 
je odolný väčšine priemyselných olejov a chemikálií.

• Mäkká vnútorná vrstva, ktorá je uzatvorená v materiáli PolyNit, 
vytvára pohodlné pracovné prostredie, znižuje únavu a zdravotné 
prblémy spôsobné dlhodobým státím.

• Vyvýšený štruktúrovaný povrch rohože vytvára dodatočný 
protišmyk a zvyšuje bezpečnosť.

• Vysokokvalitná proti-únavová rohož vhodná do každého 
náročného pracoviska.

• 3 roky záruka na materiál v normálnom stredne zaťaženom 
pracovisku.

Materiál: PVC s uzavretými bunkami (Pena)

Povrchová úprava: Diamantový vzor

Výška produktu: 10 mm

Dĺžka rolky: 18,3 m

Odolnosť proti chemikáliám: Testy vykonané spoločnosťou COBA, Orthomat® 
Ultimate nepreukázali žiadne viditeľné 
známky korózie alebo poškodenia po úplnom 
ponorení v oboch nasledujúcich chemikáliách: 
Castrol Alpha SP 320 Priemyselný prevodový 
olej pre extrémny tlak a  Pac 89 Čistiaci 
prostriedok na báze kyseliny fosforečnej

Prostredie: Vhodné pre mokré a suché vnútorné prostredie

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Umyte povrch kefou/mopom

Účinnosť výrobku: Spĺňa  normu Protišmykovosti DIN 
51130: 2010 Kategória R11

Ohňovzdornosť: V súlade s BS EN ISO 11952-2:2002, Class Efl. V 
súlade s BS EN ISO 9239-1:2002, Class Class DflS1.

Rozmer Čierna Váha

0,6 m x 0,9 m OU010001 2,92 kg

0,9 m x 1,5 m OU010002 7,29 kg

0,9 m x 18,3 m OU010003 89,00 kg

0,9 m x metráž (max. 18,3 m) OU010003C 3,00 kg

Krajina pôvodu: Čína

Záruka: 3 roky záruky pri normálnom 
alebo občasnom použití

M
ats pre stravovanie
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COBAelite®

Vynikajúce vlastnosti a odlolnosť

• Najvyššia trieda protiúnavovej rohože. Vyrába sa z extrémne 
odolného polyuretánu.

• Rohož vynikajúco pôsobí na zmierňovanie únavy zamestnancov 
pri státí.

• Bublinový povrch stimuluje počas státia krvný obeh v chodidlách a 
následne v celom tele, čím znižuje únavu a zvyšuje koncentráciu.

• Horľavosť testovaná v súlade s normou
• DIN 4102 (B1).

Technická špecifikácia

Rozmer Čierna Váha

0,6 m x 0,9 m SE010001 2,00 kg

0,9 m x 1,2 m SE010003 4,50 kg

Materiál: Polyuretán

Povrchová úprava: Bublinový povrch

Výška produktu: 15 mm

Prevádzková teplota: -40°C to +80°C

Odolnosť proti chemikáliám: Polyuretán ponúka obmedzenú odolnosť 
voči chemikáliám a olejom.

Prostredie: Vhodné do suchého prostredia

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Pri pokladniach a pre priemyselné využitie

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Pozametajte, povysávajte a 
poutierajte vlhkou handrou.

Ohňovzdornosť: V súlade s DIN 54332 (B1) súčasť DIN 4102.

Krajina pôvodu: Nemecko
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Bubblemat
Možnosť nitrilovej a prírodnej gumovej zmesi

• Rohož vyrábaná zo zmesi pružnej a tuhej prírodnej gumy.
• Bublinkový povrch stimuluje krvný obeh v chodidlách, nohách a 

celom tele.
• Rohož izoluje zamestnancov pred chladom z betónových podláh.
• Ideálna priemyselná rohož na použitie v miestach, kde pracovníci 

stoja pri práci v statickej polohe.
• K dispozícii sú štandardné rozmery rohože s olemovaním, alebo 

stredové a koncové diely rohože pre vytvorenie dlhších behúňov.

Technická špecifikácia

Materiál: (100% prírodná guma) a ďalšie schválené 
gumárenské chemikálie používajú 
v gumárenskom priemysle.

Povrchová úprava: Bublinový tvar

Výška produktu: 14 mm

Prevádzková teplota: -30°C to +50°

Odolnosť proti chemikáliám: Odolný voči vode a väčšine slabých kyselín

Prostredie: Používajte najmä v suchom prostredí

Typické použitie: Ideálne pre výrobné priestory kde 
zamestnanci stoja v statickej polohe.

Inštalačná metóda: Samostatné komponenty, ktoré sa spájajú 
dokopy pre pokrytie požadovanej plochy 
alebo samostatné samostatné rohože so 
šikmým okrajom po celom obvode

Metóda čistenia: Použite vysokotlakovú hadicu (nesmie presiahnuť 
60 psi) pre odstránenie nečistôt z rohože. Pre 
dosiahnutie najlepších výsledkov použite jemný 
čistiaci prostriedok (pH 4,0 až 9,0), na umytie 
rohoží. Nepoužívajte paru alebo odmasťovacie 
alebo korozívne chemikálie. Rohože nedrhnite.

Rozmer Čierna Nitrile Váha

0,6 m x 0,9 m (okraje po celom obvode) BF010001 BF010001N 6,35 kg

0,9 m x 1,2 m (okraje po celom obvode) BF010002 BF010002N 10,50 kg

0,6 m x 0,9 m (spojovací koncový kus) BF010003 BF010003N 6,35 kg

0,6 m x 0,9 m (spojovací stredný kus) BF010004 BF010004N 6,35 kg

Rozmer Bezpečnostné Váha

0,6 m x 0,9 m BF010701 5,00 kg

0,9 m x 1,2 m BF010702 11.00 kg

0,6 m x 0,9 m (spojovací koncový kus) BF010703 11,00 kg

0,6 m x 0,9 m (spojovací stredný kus) BF010704 5,00 kg

0,9 m x 1,2 m (spojovací koncový kus) BF010705 11,00 kg

0,9 m x 1,2 m (spojovací stredný kus) BF010706 11,00 kg

Účinnosť výrobku: 30 BPN, According to ASTM E304

Krajina pôvodu: Srí Lanka
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Technická špecifikácia

Comfort-Lok
Odolná modulárna rohož

• Vyrába sa z odolnej zmesi gumy SBR a nitrilovej gumy.
• Ponúka dobrú odolnosť voči mazivám.
• Povrch rohože s diamantovým vzorom výborne chráni pred 

pošmyknutím.
• Zmierňuje únavu a prináša pohodlie pri dlhodobom státí.
• Vďaka modulovému systému možno vytvoriť rohož s ľubovoľnou 

dĺžkou a šírkou 0,7m.
• Rohož testovaná protišmykovým testom v súlade s normou EN 

13552 v kategórii R9.

Materiál: Prírodná guma/25% nitrilová zmes

Povrchová úprava: Diamantový vzor

Výška produktu: 12,5 mm

Prevádzková teplota: -30°C to +50°C

Odolnosť proti chemikáliám:
Prírodná guma/nitrilová zmes ponúka zvýšenú 
odolnosť voči minerálnym olejom a agresívnym 
strojných chladiacim kvapalinám.

Prostredie: Voda a kyselina, nie palivá a odmasťovacie oleje.

Typické použitie: Všetky priemyselné prostredia

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Tlakovou hadicou.

Účinnosť výrobku: Spĺňa  normu Protišmykovosti 
EN 13552 Kategória R9

Krajina pôvodu: Srí Lanka

Rozmer Číslo 
produktu Váha

0.7 m x 0,8 m (hrany po celom obvode) CL010004 4,10 kg

0.7 m x 0,8 m (spojovací stredný diel) CL010002 4,10 kg

0.7 m x 0,8 m (spojovací stredný diel) CL010001 4,10 kg
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Flexi-Deck
Flexibilné PVC dlaždice vhodné pre vlhké priestory

• Flexible PVC tile for bar shelves.
• Otvory umožňujú odvádzanie tekutín alebo nečistôt.
• Povrch výborne chráni pred pošmyknutím.
• Výstupky na spodnej strane efektívne odvádzajú kvapalinu.
• Spojenie dielov umožňuje pokryť plochu ľubovoľného tvaru a 

veľkosti.

Technická špecifikácia

Farebné varianty

Materiál: 100% PVC

Výška produktu: 13 mm

Prevádzková teplota: -20°C to +95°C

Odolnosť proti chemikáliám: PVC je odolné voči mnohým rôznym chemickým 
látkam, zásadám a bežným priemyselným 
chemikáliám. Je odolné voči alkoholu alifatickým 
uhľovodíkom, olejom, slabým kyselinám, silným 
minerálnym kyselinám a zásadám. PVC odoláva 
oleju a mastnote, ak riadne čistí. PVC nie je 
odolné voči organickým rozpúšťadlám, ketónom, 
esterom a aromatickým uhľovodíkom. Pre 
podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte.

Typické použitie: Vhodné pre podlahy na pracoviskách 
so zvýšeným rizikom pošmyknutia.

Inštalačná metóda: Samostatné komponenty, ktoré sa spájajú 
dokopy pre pokrytie požadovanej plochy

Príslušenstvo: Okraje a rohy

Účinnosť výrobku: DIN 51130: 1992

Ohňovzdornosť: Materiál prešiel test UL 94 VO

Krajina pôvodu: Čína

Rozmer Zelená Sivá Váha

Dlaždica 30 cm x 30 cm (balenie 9 ks) FD040001  FD060001 3,80 kg

Female Hrana (balenie 3 ks) FD040002F3 FD060002F3 0,23 kg

Male Hrana (balenie 3 ks) FD040002M3 FD060002M3 0,23 kg

Roh (belenie 4 ks) FD040004 FD060004 0,06 kg

Rozmer Čierna Modrá Červená

Dlaždica 30 cm x 30 cm (balenie 9 ks) FD010001 FD020001 FD030001
Female Hrana (balenie 3 ks) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3
Male Hrana (balenie 3 ks) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3
Roh (belenie 4 ks) FD010004 FD020004 FD030004

Zelená Sivá

Modrá Červená
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Diamond Grid
Flexibilná PVC viacúčelová rohož

• Otvorená štruktúra s diamantovými otvorm.
• Protišmykový povrch pre bezpečnú chôdzu.
• Ľahko sa čistí, zroluje a presunie.

Technická špecifikácia

Materiál: PVC

Povrchová úprava: Diamantový vzor

Výška produktu: 8.5 mm

Váha produktu: 2.8kg/m2

Prevádzková teplota: -5°C to +60°C

Krajina pôvodu: Čína

Rozmer Modrá Šedá Oranžová Váha

1 m x 4,8 m DG020001 DG060001 - 16,90 kg

1 m x 9 m DG020002 DG060002 - 29,70 kg

1 m x 2,4 m - - DG170001 7,92 kg
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GripSafe
Protišmyková ochranná podložka

• Ideálna protišmyková podložka na pracovné stoly a do zásuviek. 
Je pružná a chráni komponenty pred posunutím a rozbitím.

• Možno ju jednoducho zastrihnúť do ľubovoľného tvaru.
• Možno ju prať.
• Vyrába sa z PVC peny
• Ideálna protišmyková podložka na barové pulty, police a 

servírovacie vozíky.

Technická špecifikácia

Materiál: PVC pena

Výška produktu: 4 mm

Prevádzková teplota: -10°C to +120°C

Typické použitie: Ideálna protišmyková páska 
pre police a zásuvky.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: Môže sa prať v práčke.

Krajina pôvodu: Čína

Rozmer Čierna Váha

0,6 m x 1,2 m GS010002 0,34 kg

0,6 m x 10 m GS010001 2,85 kg
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First-Step
Lepivá dekontamizačná rohož

• Ekonomické riešenie na kontrolu kontaminácie.
• Rohož je vyrobená s použitím antimikrobiálnej látky.
• Chráni pred rastom organizmov,napríklad baktérií a plesní.
• Priľnavý povrch rohože zachytáva nečistoty a častice prachu z 

kolies a podrážok.
• Po strhnutí vrchnej znečistenej vrstvy sa odkryje nová.
• Rohož sa priliepa priamo na podlahu lepivou zadnou vrstvou.

Technická špecifikácia
Farebné varianty

Biela Modrá

Povrchová úprava: Hladký povrch

Výška produktu: 1,5 mm

Prevádzková teplota: 0°C to +60°C

Prostredie: Len vnútorné použitie

Typické použitie: Rôznorodé použitie, vrátane: vstupov do 
“čistých miestností”, vchodov do kancelárií z 
výrobných, stravovacích priestorov a nemocníc

Inštalačná metóda: Samolepiaci podklad, ktorý 
priľne k väčšine povrchov

Krajina pôvodu: Čína

Rozmer Biela Modrá Váha

0,45 m x 1,17 m WC000004 WC020004 3,25 kg
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COBA Europe GmbH - Püllenweg 1 – 3, D-41352 Korschenbroich (Kleinenbroich).
Company Registration No: 5040377.

Veľká Británia
 +44 (0)116 240 1088
 sales@cobaeurope.com
 www.cobaeurope.com

Nemecko
 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.de

Slovensko
 +421 41 507 11 12 
 sales@cobaeurope.sk
 www.cobaeurope.sk

Poľsko
 +48 (12) 446 92 30
 sales@cobaeurope.pl
 www.cobaeurope.pl

Francúzsko
 +33 (0)645309278
 sales@cobaeurope.fr
 www.tapisindustriel.fr

Južná Afrika
 +27 (0)11 452  7961 
 sales@matco.co.za
 www.matting.co.za


