Môžete dôverovať spoločnosti COBA Europe, pre nájdenie
efektívnej rohože prispôsobenej pracovnému miestu, či ide o olej
v továrni alebo luxusný hotel.
Naše skúsené predajné tými po celej Európe sú vyškolené, aby
vám pomohli urobiť správne rozhodnutie. Poskytujeme bezplatne
vzorky výrobkov a vykonávanie obhliadku priestorov, rovnako ako
aj výnimočné popredajné služby.
Naše dobre zásobené distribučné centrá nám poskytujú
výnimočnú logistiku a umožňujú efektívne zásobovať zákazníkov
po celom svete v Európe, na Strednom východe aj Afrike.
“Viac ako len rohože”, tiež máme
celý rad výrobkov ktorá zahŕňajú
jednorázové
nože,
gumené
materiály a dokonca aj lamelové
závesy.
Tešíme sa na poskytnutie našich
riešení v oblasti rohoží pre Vás.
Richard Cooke
Výkonný riaditeľ
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Zlepšenie komfortu a bezpečnosti pri státí
COBA Europe je strategicky umiestnená tak, aby efektívne zásobovala
zákazníkov vo Veľkej Británii a po celej Európe. V našom ústredí vo Veľkej Británii,
umiestnenom v srdci Midlands, sa nachádzajú kancelárie, ktoré podporujú
výrobné a distribučné centrá odkiaľ môžeme vykonávať dodávku nasledujúci deň
všetkých zásob po celej krajine. Takú istú logistickú výhodu máme aj v Európe.
Naše komplexne zásobené európske disribučné centrá so svojimi vlastnými
predajnými tímami umožňujú pružne zásobovať všetky krajiny po celej Európe.

Únava zo státia na pracovisku
Čo je to muskuloskeletálna porucha?
Muskuloskeletálne poruchy (MSD) sú
podomienky vplývajúce na svaly, šľachy,
väzivá, nervy a iné mäkké tkanivo.
Všeobecne sa kategorizujú ako Poruchy
horných končatín a Poruchy dolných
končatín, alebo špecificky bolesti chrbta.
Pre MSD je charakteristické, že sa po čase
stávajú nepríjemnejšie, začínajú ako mierne
nepohodlie, ktoré sa môže rýchlo zmeniť na
akútnu bolesť. Monotónna práca a pridlhé
státie môže mať vplyv na mnohé časti tela,
ale najčastejšie sa to týka dolných končatín.
Keď stojíme…náš obehový systém je pod
tlakom, najmä cievny systém, ktorý je
zodpovedný za obeh krvi do celého tela cez
naše žily. Predstavte si srdce ako “centrálne
čerpadlo”. Keď stojíme, naše srdce pracuje
ťažšie. Vytvára väčší tlak na stenách žíl a
intenzita sa zväčšuje ak stojíme v statickej
polohe. Máme tendenciu prešľapovať z
jednej strany na druhú pre uvoľnenie svalovej
energie, ktoré vedie k únave.

Vedecký Výskum
Vykonaný Ústavom Humanitných vied
naUniverzite v Loughborough
Výskum sledoval 14 ľudí v laboratórnych
podmienkach, porovnávanie státia na
protiúnavovej rohoži a státie priamo na
betónovom povrchu.
Subjektívne výsledky ukázaly štatisticky
významnú výhodu pre používateľov
protiúnavových rohoží v porovnaní s tými,
ktorí stáli na betónovej podlahe, najmä pre
hornú a dolnú časť nôh, a oblasť spodnej č
asti c hrbta.

Riziká spojené s dlhím státím... vrátane
poškodenia kĺbov, opuchy nôh, problémy s
chodidlami ako pľuzgiere, kurie oká, achilova
šľacha a iné ortopedické potiaže. Státie v
statickej polohe môže spôsobiť nahrnutie
krvi v chodidlách. Kŕčové žily a podobné
ochorenia žíl sú ďalšími rizikami. Bolesti
chrbta, bedier a krku sú bežné. Pravidelné
dlhé státie v statickej polohe môže pomaly
zmenšiť pružnosť v mäkkých tkanivách (ako
sú svaly, väzy a šľachy) a toto degeneratívne
poškodenie môže viesť k reumatickýmo
ochoreniam.
Antiúnavová rohož môže pomôcť, napomáha
pravidelnému pohybu chodidiel (aj v statickej
polohe) ako sa jemne prispôsobujú mäkkému
povrchu rohože,čím podporuje zdravší krvný
obeh. Tento pohyb, aj keď veľmi jemný, núti
chodidlá a lýtkové svaly ku kontrakciám, čím
aktivuje žilovú pumpu, vytláčajúc krv späť
smerom k srdcu proti gravitačnej sile.

Marketingový
prieskum
V júni 2015 COBA Europe vykonala
prieskum trhu čo sa týka účinkov státia
na pracovisku.
Z tých, ktorí investovali do
Protiúnavových rohoží ako riešenia,
75% našloprotiúnavové rohože, že
mali pozitívny vplyv pre zamestnancov;
54% zistilo žeProtiúnavová rohož
pomáhal pri bolestiach alebo vážnych
zdravotných ažkostiachzamestnancov
a 44% zistilo že Protiúnavová rohož má
pozitívny vplyv nazvýšenie produktivity
v ich spoločnosti. Asi 23% potvrdilo, že
mali absentérstvov dôsledku absencie
protiúnavovej podlahovej rohože.

Európske Štatistiky
Viac ako 40 miliónov pracovníkov
v Európe je postihnutých MSD
spôsobených ich prácou. Odhaduje
sa, že MSD stoja okolo 240 miliárd eur
ročne vo forme stratenej produktivity.
Členské štáty EU očakávajú, že v
roku 2030 bude 50% ich populácie
diagnostikovaných s MSD. Štúdie tiež
naznačujú, že ľudia s MSD budú mať
pravdepodobne depresie a problem s
úzkosťou súvisiace s ich stavom.
Európsky prieskum pracovných
podmienok (ESWC) ukázal, že skoro
25% pracovníkov v Európe trpelo
bolesťami chrbta, viac ako 20 % malo
bolesti svalov, z ktorých viac ako
polovica sa sťažovala na bolestivú
prácu alebo prácu v únavných
polohách.
*Zdroj: Európska agentúra pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Pošmyknutia na pracovisku
Berte pošmyknutia vážne
V celej Európe sú pošmyknutia na pracovisku
skutočným problémom. Nejedná sa len
o podvrtnutia a modriny. Pošmyknutia
častokrát končia zlomeninou alebo
vnútornými poraneniami rôzneho druhu.
V najextrémnejších prípadoch, môžu
pošmyknutia spôsobiť smrť. Pošmyknutie je
obzvlášť nebezpečné ak osoba spadne na
ostrý alebo pohybujúci sa objekt, spadne
z výšky alebo sa dotýka horúcich plôch
alebo chemikálií.

Aké sú príčiny?
Vinníkom sú často znečisťujúce látky
na podlahe. Môže to byť voda, ľad, olej,
mastnota, rozliate chemické látky, atď.
Nie sú to len rozliate kvapaliny, ktoré robia
podlahu nebezpečnou. Piliny, prášky alebo
iné suché nečistoty môžu pôsobiť ako malé
guličky na podlahe. Nerovné a zle udržiavané
podlahy môžu taktiež spôsobiť pošmyknutie
alebo zakopnutie.

Čo sa dá urobiť?
Udržiavať priestor v poriadku je základ ale
vzdelávanie pracovníkov o rizikách je nutnosť.
Uisťovanie sa, či sú podlahy pravidelne čistené a
udržiavané, takže sú bez nečistôt, by mali pomôcť
výrazne znížiť riziko pošmyknutia. Nemali by sa na nej
nachádzať žiadne káble. Bezpečnosť podláh by mala byť
kontrolovaná pravidelne s hodnotením rizík. The Health &
Safe Executive poskytuje užitočnú príručku pre hodnotenie
rizík Slips Assessment Tool (SAT). Starostlivo zvážte všetky riziká.
Preventívne opatrenia ako je napríklad inštalácia protišmykových
rohoží, podlahovín alebo krytín môže výrazne zlepšiť bezpečnosť.
Uistite sa, že priestor je dobre osvetlený.

Ktoré odvetvia sú najrizikovejšie??
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť; Vzdelávanie; Obchod s potravinami; Výroba potravín
& nápojov; Stravovacie a reštauračné zariadenia; Výroba (vo všeobecnosti); Stavebníctvo &
Údržba budov; Konštrukčné práce.

Vedeli ste,že..?
Štatistiky zamestnancov uvádzajú, že bolo odhadom 622
tisíc osôb hlásených bez smrteľných zranení na pracovisku
(ročná priemerná hodnota 2013/14 až 2015/16), z čoho 119
000 bolo pripisovaných pošmyknutiam a zakopnutiam. (Zdroj:

Pošmyknutia a zakopnutia sú jednou z hlavných príčin
nehôd.

Agentúra pre zdravie a bezpečnosť tvrdí, že podľa RIDDOR
(hlásenie o zraneniach, chorobách a nebezpečných
udalostiach) takmer 60% špecifikovaných zranení
zamestnancov je zapríčinených pošmyknutím, zakopnutím
alebo pádmi z výšky (2015-2016 ). (Zdroj: RIDDOR / agentúra pre

zdravia pri práci / Prieskum pracovných síl)

Prieskum pracovných síl / bezpečnosť a ochrana zdravia)

Celkovo sa v rokoch 2015-2016 vymeškalo asi 4,5 milióna
pracovných dní v dôsledku zranení na pracovisku, v priemere
7,2 dňa na jeden prípad. (Zdroj: Výkonný úrad pre bezpečnosť a ochranu

bezpečnosť a ochranu zdravia)
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Staticky disipatívne

Vhodné pre prostredie
s vysokým napätím

Požiarne testované

Vhodné pre olejové
prostredie

Vhodné pre mokré
prostredie

Protišmykovosť hodnotenie

Opotrebenie - hodnotenie

Pracovné rohože

Pracovné
rohože
Selektor

Protiúnava - hodnotenie
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Mokré a suché prostredie

Diamond Grid



Suché prostredie

COBAswitch
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Orthomat®

Originálny bojovník s únavou
Náš výskum a vedomosti v oblasti “úľavy od únavy” pre zamestnania s vysokou
intenzitou státia aj naďalej rozvíja náš rad Orthomat®. COBA Europe je považovaný
za jedného z lídrov na trhu protiúnavových rohoží s bezkonkurenčnou ponukou
výrobkov. Náš rad Orthomat® bol špeciálne navrhnutý tak, aby znižoval únavu
spôsobenú dlhodobým státím. Táto odolná, veľmi pohodlná rohož je vyrábaná
zo 100% penového PVC s uzavretými pórmi, ktorá poskytuje chodidlám oporu a
odpruženie a súčasne podporuje zdravý krvný obeh. Pozrite si náš široký výber
výrobkov Orthomat® a nájdite si ideálnu protiúnavovú rohož pre vaše pracovisko.
Náš predajný tím Vám vždy veľmi rád poradí pri hľadaní vhodného výrobku.

Orthomat® Office

Nový štandard v státí pri práci.
Starostlivo navrhnutý, obsahujúci penu s vysokou hustotou poskytuje správnu rovnováhu medzi
odpružením a oporou nôh pre užívateľov polohovateľných stolov. - Pomáha oddialiť nástup
bolesti a únavu zo státia na pevných podlahách. - Má textúrovú spodnú stranu so skosenými
okrajmi pre zníženie rizika zakopnutia, pričom tvorí rovný povrch s podlahou. - Vyrobená z
Polyuretánu, pružného materiálu, ktorý je známy svojou trvanlivosťou. Vydrží široký sortiment
obuvi. - Perfektná veľkosť pre ľahkú manipuláciu a premiestňovanie bez námahy. - Hodí sa do
väčšiny kancelárskych pracovísk - Výška produktu: 16mm
Rozmer

čierna

0,5 m x 0,8 m

Orthomat® Lite

Orthomat® Standard

Cenovo výhodná proti únavová rohož Ponúka užívateľovi úľavu pri státí - Izoluje
proti studenej betónovej podlahe - Ideálna
pre ľahké a stredné prevádzky v suchom
prostredí - Pebble povrch poskytuje
dodatočnú trakciu. - Výška produktu: 6 mm

Jednovrstvá penová proti-únavová rohož s
textúrovým povrchom - Ideálna pre ľahké
a stredné prevádzky v suchom prostredí Bezpečnostná varianta obsahuje jasno žlté
okraje - Izoluje studenú betónovú podlahu Výška produktu: 9 mm

Rozmer

6
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OO010001

čierna

0,9 m x 36.5 m

CV010001

čierna

sivá

0,9 m x metráž

CV010001C

Rozmer
0,6 m x 0,9 m

AF010001

AF060001

čierna/žltý
AF010701

0,9 m x 1,5 m

CV010002

0,9 m x 1,5 m

AF010002

AF060002

AF010702

0,9 m x 2 m

CV010003

0,9 m x 18,3 m

AF010003

AF060003

AF010703

0,9 m x 3 m

CV010004

0,9 m x metráž

0,9 m x 1.82 m

CV010005

1,2 m x 18,3 m

AF010005

-

AF010706

0,9 m x 0.76 m

CV010006

1,2 m x metráž

AF010005C

-

AF010706C

AF010003C AF060003C AF010703C

www.cobaeurope.sk
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Orthomat® Dot
Jednovrstvá penová proti-únavová rohož s textúrovým povrchom - Ideálna pre ľahké a stredné
prevádzky v suchom prostredí - Bezpečnostná varianta obsahuje jasno žlté okraje - Izoluje
studenú betónovú podlahu - Výška produktu: 9mm

čierna
Rozmer

AD010701

0,9 m x 1,5 m

AD010002

AD010702

1,2 m x 18 m
1,2 m x linear metre

Jednovrstvá penová proti-únavová rohož s
textúrovým povrchom - Ideálna pre ľahké
a stredné prevádzky v suchom prostredí Bezpečnostná varianta obsahuje jasno žlté
okraje - Izoluje studenú betónovú podlahu
- Výška produktu: 9 mm

Jednovrstvá penová proti-únavová rohož s
textúrovým povrchom - Ideálna pre ľahké
a stredné prevádzky v suchom prostredí Bezpečnostná varianta obsahuje jasno žlté
okraje - Izoluje studenú betónovú podlahu
- Výška produktu: 9 mm

Rozmer

čierna

sivá

sivá/žltý

AL010001

AL060001

AL060701

0,9 m x 1,5 m

AL010002

AL060002

AL060702

0,6 m x 18,3 m

AL010006

AL060004

-

0,6 m x 0,9 m

DAF010001

DAF010701

-

0,9 m x 1,5 m

DAF010002

DAF010702

AL060703

0,9 m x 18,3 m

0,6 m x 0,9 m

0,6 m x metráž
0,9 m x 18,3 m
0,9 m x metráž
1,2 m x 18,3 m
1,2 m x metráž

AL010004C AL060004C
AL010003

AL060003

AL010003C AL060003C AL060703C
AL010004

AL060005

AL060704

AL010006C AL060005C AL060704C

Rozmer

0,9 m x linear metre
1,2 m x 18 m
1,2 m x linear metre

čierna

čierna/žltý

DAF010003

DAF010703

DAF010003C

DAF010703C

DAF010005

DAF010705

DAF010005C

DAF010705C

čierna/žltý

AD010001

0,9 m x linear metre

Orthomat® Diamond

čierna

0,6 m x 0,9 m
0,9 m x 18,3 m

Orthomat® Ribbed

čierna/žltý

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

AD010003

AD010703

AD010003C

AD010703C

AD010005

AD010705

AD010005C

AD010705C

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. Výška produktu: 12,5 mm

čierna

modrá

zelená

0,6 m x 0,9 m

Rozmer

FF010001

-

-

0,9 m x 1,5 m

FF010002

-

-

0,9 m x 18,3 m

FF010003

FF020003

FF040003

0,9 m x metráž

FF010003C

FF020003C

FF040003C

0,9 m x 3.65 m

FF010004

-

-

0,6 m x 18,3 m

FF010005

-

-

0,6 m x metráž

FF010005C

-

-

1,2 m x 18,3 m

FF010006

-

FF040005

1,2 m x metráž

FF010006C

-

-

čierna

modrá

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 protiúnavová rohož vhodná do každého náročného
pracoviska. - 3 roky záruka na materiál v
normálnom stredne zaťaženom pracovisku. Výška produktu: 10 mm

Rozmer
0,6 m x 0,9 m
0,9 m x 1,5 m

OU010002

0,9 m x 18,3 m

OU010003

0,9 m x metráž (max. 18,3 m)

8

čierna
OU010001

OU010003C

@COBAeurope

www.cobaeurope.sk

zelená

9
Pracovné rohože

Deckplate Connect

Zámkové dlaždice našej populárnej dvoj-vrstvej rohože.

Rozmer
50 cm x 50 cm (spojovací stredný kus)

DP010008

čierna

Zámkové dlaždice našej populárnej dvoj-vrstvej rohože - Moduly sú
určené na pokrytie neobvyklých alebo veľkých podlahových plôch
- Jednoduché spojenie rohoží spolu v akejkoľvek konfigurácií vytvorí
bezšvíkový proti-únavový povrch - Samohasiaci povrch zabezpečuje
odolnosť voči mnohým priemyselným chemikáliám - Komfortná pena
“vankúš” zo spodu pre úľavu od únavy - Skosené okraje znižujú riziko
zakopnutia - Výška produktu: 14mm

50 cm x 50 cm (spojovací koncový kus)

DP010009

50 cm x 50 cm (okraje po celom obvode)

DP010010

Deckplate

Odolný povrch Deckplate
poskytuje komfort a protišmyk
Povrch rohože z tvrdeného PVC s diamantovým
vzorom, s dobrou chemickou odolnosťou.
- Penová rubová strana rohože zmierňuje
únavu z dlhodobého státia. - Rohož ochraňuje
pracovníkov pred negatívnymi efektami tvrdých
a studených betónových podláh. - Dodáva sa
so skosenými okrajmi. - Rohož je určená pre
náročné priemyselné podmienky s vysokou
záťažou. - Výška produktu: 14 mm

Rozmer

čierna

čierna/žltý

0,6 m x 0,9 m

DP010609

SD010701

0,6 m x 18,3 m

-

SD010706

-

SD010706C

0,6 m x metráž
0,9 m x 1,5 m

DP010915

SD010702

0,9 m x 3 m

DP010903

SD010703
SD010704

0,9 m x 6 m

DP010906

0,9 m x 18,3 m

DP010005

SD010707

0,9 m x metráž

DP010005C

SD010707C

1,2 m x 18,3 m

DP010007

SD010708

1,2 m x metráž

DP010007C

SD010708C

1,5 m x 18,3 m

DP010011

SD010709

1,5 m x metráž

DP010011C

SD010709C

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Diamond Tread

Rohož vhodná pre
zvarovacie pracoviská
Odolný povrch s pyramídovým vzorom.
- Spodná strana z penového materiálu je
príjemná pri státí a uľavuje unaveným nohám.
- Povrch rohože je odolný voči ohňu. - Rohož
je testovaná na Požiarnu odolnosť Cfl-s1. Rohož je vhodná pre zvarovacie pracoviská
a ďalšie aplikácie kde je dôležitá odolnosť a
nehorľavosť pracovnej podložky. - Rohož má
skosené hrany po obvode celej rohože. - Výška
produktu: 12,5 mm

Rozmer

čierna

0,6 m x 0,9 m

DTB010001

0,9 m x 1,5 m

DTB010002

0,9 m x 18,3 m

DTB010003

0,9 m x metráž

DTB010003C

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.
- Výška produktu: 12,5 mm
Rozmer

čierna

0,6 m x 0,9 m

MT010001

0,9 m x 1,5 m

MT010002

0,9 m x 0.3 m

MT010004

0,9 m x metráž

MT010003C

0,9 m x 18,3 m

MT010003

Fluted Anti-Fatigue

Znižuje pálenie v nohách pri státí
Rohož má odolný ryhovaný a tvrdený povrch z PVC pre náročné
priemyselné podmienky. - Penová spodná strana poskytuje príjemné
pohodlie pri státí. - Rohož zmierňuje únavu spôsobenú dlhodobým
státím. - Skosené okraje znižujú riziko zakopnutia a umožňujú ľahký
prístup vozíkom. - Výška produktu: 10 mm

Rozmer
0,6 m x 0,9 m

10
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čierna
FA010001

0,9 m x 1,5 m

FA010002

0,9 m x 0.3 m

FA010003

0,9 m x 15.3 m

FA010004

0,9 m x metráž

FA010004C

www.cobaeurope.sk

11
ESD certifikovaná protiúnavová rohož
Protiúnavová antistatická rohož s protišmykovou
úpravou. - Vrchná tvrdená vrstva rohože
odoláva účinkom rozliatych olejov a chemikálií.
- Všetky rohože sa dodávajú so skosenými
okrajmi. Povrch z odolnej gumy NBR/SBR
spojený s rubovou stranou z EPDM peny. Schválený ESD materiál, estované podľa normy
IEC 61340-4-5. - Výška produktu: 10 mm

Rozmer
1 m x 10 m
1 m x metráž
1,2 m x 10 m
1,2 m x metráž

čierna
SN010002
SN010002C
SN010003
SN010003C

0,6 m x 1 m

SN010004

1 m x 1,5 m

SN010005

Špeciálny rozmer

SD1

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). - Výška produktu: 15 mm

Rozmer

čierna

0,6 m x 0,9 m

SE010001

0,9 m x 1,2 m

SE010003

Špeciálny rozmer

SE010010

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Pracovné rohože

Senso Dial

Solid Fatigue-Step

Vysoko-pohodlný dlaždicový systém s nitrilovou gumou
Spojovacie dlaždice vyrábané zo zmesi prírodnej a nitrilovej gumy. Tento typ rohože sa svojou variabilitou vhodí do akejkoľvek prevádzky.
- Rohož verzia 100% Nitrile má dobrú odolnosť voči olejom a mazivám.
- Poskytuje príjemný povrch nohám, čím zmierňuje únavu a zvyšuje
výkonnosť. - Jednotlivé dlaždice možno jednoducho vymeniť alebo
presunúť. - Doplnky: nábehové hrany – žlté, čierne. - Rohož prešla
protišmykovým testom v súlade s normou EN 13552 v kategórii R10. Výška produktu: Standard - 18mm. B1 - 16mm.

Dlaždica Rozmer
0,9 m x 0,9 m

čierna

B1 nitril

ST010001

ST010001B1

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. - Rohož prešla protišmykovým testom v súlade s normou
EN 13552 v kategórii R10. - Výška produktu: 18 mm
Dlaždica Rozmer
0,9 m x 0,9 m

čierna

nitril

SS010001

SS010007

Fatigue-Step Grit Top

Extrémne odolná protišmyková a protiúnavová dlaždicová rohož
Spojovacie protiúnavové dlaždicové rohože vyrábané z odolnej zmesi Nitrilovej gumy. - Rohož
má výbornú dolnosť voči olejom a chemikáliám a rohož je vhodná pre všetky vysokozáťažové
priemyselné podmienky. - Odolný povrch rohože je tvorený karbidovým zrnom pripevneným
ku gumovému povrchu. Je navrhnutý na maximálnu elimináciu rizika pošmyknutia vo vlhkom a
olejovom prostredí. - Výška produktu: 18 mm
Dlaždica Rozmer

čierna

0,9 m x 0,9 m

Hrana
Female Rohová hrana

12

@COBAeurope

SS010001G
čierna

žltá

SS010002F

SS070002F

Male Rohová hrana

SS010002M

SS070002F

Female Rohová hrana Nitril

SS010002FN

SS070002FN

Male Rohová hrana Nitril

SS010002MN

SS070002MN

Female Rohová hrana B1

-

SS070002B1F

Male Rohová hrana B1

-

SS070002B1M

www.cobaeurope.sk

13
Pracovné rohože

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. - Výška produktu: 10 mm

Rozmer

čierna

0,9 m x 1,5 m

RP010001

0,8 m x 1,2 m

RP010002

HI010001

HI010002

HI010003

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. - Výška produktu: 12,5 mm

HI010004

HI010005

High-Duty Grit

Výborná olejová odolnosť

Rozmer
0,9 m x 1,5 m

Číslo položkys
HI010001

HI010002

HI010003

HI010004

HI010005

Vyrobené zo 100% nitrilovej zmesi pre
vyššiu odolnosť voči chemikáliám a olejom.
- Prvch zo zrnitého Karbid Silikónu vytvára
protišmykový povrch. - Chráni pred
studeným, tvrdým povrchom. - Vhodný do
náročných prevádzok, napr. k sústruhom.
- Zkosené hrany znižujú riziko zakopnutia.
- Otvorená štrukúra umožňuje odtok tekutín.
- Výška produktu: 11 mm

Rozmer
0,9 m x 1,5 m

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

čierna
HI010001G

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.
- Rohož má dobré protišmykové vlastnosti. Výška rohože: 9 mm

Rozmer

Číslo položky

0,85 m x 1,5 m

KM010001

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. - Výška produktu: 6 mm

Rozmer

Číslo položky

0,85 m x 0,75 m

CS010001

0,85 m x 1,5 m

CS010002

0,85 m x 3 m

CS010003

1,15 m x 1,75 m

CS010004

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. - Výška produktu: 10 mm

Rozmer

14
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Číslo položky

1mx5m

UM010001

1 m x 10 m

UM010002
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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. - Výška produktu: 14 mm

Rozmer
0,6 m x 0,9 m (okraje po celom obvode)

čierna

nitrile

BF010001

BF010001N

0,9 m x 1,2 m (okraje po celom obvode)

BF010002

BF010002N

0,6 m x 0,9 m (spojovací koncový kus)

BF010003

BF010003N

0,6 m x 0,9 m (spojovací stredný kus)

BF010004

BF010004N

Rozmer

safety

0,6 m x 0,9 m

BF010701

0,9 m x 1,2 m

BF010702

0,6 m x 0,9 m (spojovací koncový kus)

BF010703

0,6 m x 0,9 m (spojovací stredný kus)

BF010704

0,9 m x 1,2 m (spojovací koncový kus)

BF010705

0,9 m x 1,2 m (spojovací stredný kus)

BF010706

Bubblemat Connect

Zámkové dlaždice nášej populárnej
bublinkovej rohože.
Tri moduly môžu byť spojené spolu na pokrytie akejkoľvek plochy Zvýšený bublinkový povrch pre stimuláciu krvného obehu - Mäkký
ale robustný gumový materiál ponúka komfort od chladnej podlahy
- Výška produktu: 14mm
Rozmer

Čierna

Safety

50 cm x 50 cm (spojovací stredný kus)

BF010007

-

50 cm x 50 cm (spojovací koncový kus)

BF010008

BF010708

50 cm x 50 cm (okraje po celom obvode)

BF010009

BF010709

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. Výška produktu: 12,5 mm

Rozmer

Číslo položky

0.7 m x 0,8 m (hrany po celom obvode)

CL010004

0.7 m x 0,8 m (spojovací stredný diel)

CL010002

0.7 m x 0,8 m (spojovací stredný diel)

CL010001

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Worksafe

Praktická multifunkčná rohož
Robustná odolná protiúnavová rohož s lisovanými nábehovými okrajmi.
- Zmierňuje únavu pracovníkov spôsobenú dlhým státím. - 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. - Výška produktu: 12 mm

Rozmer
0,9 m x 1,5 m

čierna

modrá

SW010001

SW020001

modrá

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. - Vyrába sa z prírodnej gumy. Výška produktu: 19 mm

Rozmer

Číslo položky

1 m x 1,5 m

DM010002

Konektor

DM010003

Hrana

čierna

žltý

Dlhá hrana 1565 mm x 50 mm

P240-L1093-C09

P240-L1093-C09-YE

Krátka hrana 1074 mm x 50 mm

P240-L1092-C09

P240-L1092-C09-YE

COBAmat®
Light

Vyrobené z pretkaných PVC pásov. - Vyberte
si z rôznych veľkostí otvorov podľa Vašich
požiadaviek. - Obojstranná rohož odolná
voči riedeným kyselinám a alkáliám. - Krížové
rebrovanie pomáha redukovať pošmyknutie.
- Otvorená štruktúra rohože umožňuje
zachytávanie triesok a nečistôt. - Výška
produktu: 12 mm

Štandard

Inter

Produkt

čierna

modrá

červená

zelená

Light

CO01

CO02

CO03

CO04

Štandard

CS01

CS02

CS03

CS04

Inter

CE01

CE02

CE03

CE04

Ťažké

CD01

CD02

CD03

CD04

Ťažké

16
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Workstation

Olemovaná všestranná PVC rohož
Rohož z PVC výliskov s bezpečnostnými skosenými okrajmi. Štandardná veľkosť otvorov: 22 mm x 22 mm. - Cez otvory rohože
prepadávajú nečistoty. - Zmierňuje únavu pracovníkov spôsobenú
státím. - Povrch s jemnými ryhami znižuje riziko pošmyknutia v mokrých
alebo mastných prostrediach. - Jednoduché čistenie. - Rohož prešla
protišmykovým testom v súlade s normou EN 13552 v kategórii R10.
- Odolná voči najsilnejším priemyselným olejom a chemickým látkam.
- Horľavosť testovaná v súlade s normou DIN 54332 (B2), ktorá je
súčasťou normy DIN 4102. - Výška produktu: 12 mm

Rozmer
0,6 m x 1,2 m (Heavy)

Ťažké

Štandard

WD010701

WS010701

1 m x 1,5 m (Heavy)

WD010702

WS010702

1,2 m x 1,8 m (Heavy)

WD010703

WS010703

Ťažké

Štandard

Diamond Grid

Flexibilná PVC viacúčelová rohož
Otvorená štruktúra s diamantovými otvorm.
- Protišmykový povrch pre bezpečnú chôdzu.
- Ľahko sa čistí, zroluje a presunie. - Výška
produktu: 8.5 mm

Rozmer

modrá

sivá

1 m x 4,8 m

DG020001

DG060001

-

1mx9m

DG020002

DG060002

-

-

-

DG170001

1 m x 2,4 m

oranžový

modrá

sivá

oranžový

Work Deck

Znesie zaťaženie paletových a manipulačných vozíkov
Spojovateľné polyetylénové podlahové dlaždice. - Ideálne pre
pracovné prostredia s obrábacími strojmi a mnohé iné priemyselné
oblasti. - Odolné dlaždice so zaťažením 40 000 kg/m2. - Dizajn
mriežky rohože umožňuje prepadávanie železných pilín a odvádzanie
tekutín. - Výška produktu: 25 mm

Rozmer
Dlaždica 0,6 m x 1,2 m

modrá

zelená

oranžový

čerň

WD020001

WD040001

WD170001

WD010001

Hrana 0,6 m x 0.12 m

WD020002

WD040002

WD170002

WD010002

Roh 112 mm x 112 mm

WD020003

WD040003

WD170003

WD010003

čierna

zelená

oranžový

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

COBAswitch

Účelový Elektrický uzemňovací koberec
Rohož poskytuje ochranu pred vysokonapäťovým elektrickým prúdom.
- Používa sa pred poistné skrine a prístroje pod vysokým napätím. Jemný ryhovaný povrch má protišmykové vlastnosti. - Výška produktu:
6 mm or 9.5 mm

Rozmer
0,9 m x 10 m
0,9 m x metráž
1,2 m x 10 m
1,2 m x metráž

6 mm

9,5 mm

SM010010

SM010030

SM010010C

SM010030C

SM010020

SM010040

SM010020C

SM010040C

COBAswitch VDE

Elektrický uzemňovací koberec
Rohož s nízkou hmotnosťou určená na ochranu pred otvorenými poistými
skriňami a zariadeniami pod vysokým napätím. - Poskytuje ochranu
pracovníkov pred elektrickým výbojom. - Jemný ryhovaný povrch má
protišmykové vlastnosti. - 4,5mm hrúbka x 9m rolky – v súlade s VDE.
- Rohož testovaná na 50 000 Voltov v súlade s DIN EN60243-1 (VDE0303
časť 21) IEC 60243-2:1996. - Výška produktu: 4.5 mm
Rozmer
1 m x 10 m
1 m x metráž

sivá
SM060010
SM060010C

COBAswitch BS EN: 61111

Elektrický izolačný koberec v súlade s BS EN 61111:2009
3mm hrúbka v súlade s Triedou 2 (prosím pozrite si tabuľku pre
informáciu o pracovnom napätí). - Dodávaný s farebným kódom na
rozlíšenie klasifikácie na zadnej strane rohože. - Výška produktu:
3 mm or 4 mm or 5 mm

Rozmer
1 m x 10 m x 3 mm
1 m x metráž x 3 mm
Hrúbka

Testované na

Pracovné napätie

Testované na

3 mm

BS EN 61111:2009 Klas 0

1 KV

10 KV

1 m x metráž x 4 mm

4 mm

BS EN 61111:2009 Klas 2

17 KV

30 KV

1 m x 10 m x 5 mm

5 mm

BS EN 61111:2009 Klas 4

36 KV

50 KV

1 m x metráž x 5 mm

1 m x 10 m x 4 mm

Číslo položky
SM010050
SM010050C
SM010060
SM010060C
SM010070
SM010070C

COBArib

Protišmyková ryhovaná rohož
Vyrába sa z odolnej prírodnej gumy. - Ryhovaný povrch chráni pred
pošmyknutím. Izoluje pred chladom z betónových podláh. - Ideálna
pre pracovné stoly – chráni krehké súčiastky pred posuvom a
poškodením. - Rohož má zvukovo-izolačné vlastnosti. - Je dostupná
vo verzii so širokou drážkou COBARIB Wide. - Výška produktu: 3 mm
or 6 mm
Štandard

Rozmer
0,9 m x 10 m
0,9 m x metráž
1,2 m x 10 m
1,2 m x metráž

18

Šírka

3 mm

6 mm

3 mm

6 mm

RR010010

RR010030

RR010010W

RR010030W

RR010010C

RR010030C

RR010010WC

RR010030WC

RR010040

RR010020W

RR010040W

RR010040C

RR010020WC

RR010040WC

RR010020
RR010020C

@COBAeurope
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Pracovné rohože

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. - Výška produktu: 4 mm
Rozmer

čierna

0,6 m x 1,2 m

GS010002

0,6 m x 10 m

GS010001

COBAdot

Peniažkový povrch nitrilová/gumová podlahovina
Dostupná v dvoch variantách: 1) COBAdot Standard (prírodná /
syntetická guma); 2) COBAdot Nitrile (prírodná / nitrilová guma).
- Najlepšie predávaná podlahovina pre priemyselné a komerčné
aplikácie. - Peniažkový povrch je dizajnový a funkčný, keďže zvyšuje
podlahovú bezpečnosť. - Podlahovina sa používa na obnovu podlahy
alebo na ochranu podlahy. - Varianta Nitrile je extrémne odolná
voči olejom, mazivám a riedeným chemikáliam. - Podlaha môže byť
položená voľne alebo celoplošne prilepená. - Poznámka: Vzhľadom k
výrobnému procesu, nie je možné garantovať “lícovanie” peniažkov pri
jednotolivých rolkách pri pokládke rolí vedla seba. - Výška produktu:
3 mm or 4.5 mm
Rozmer
1,2 m x 10 m x 3 mm
1,2 m x metráž x 3 mm
1,2 m x 10 m x 4.5 mm
1,2 m x metráž x 4.5 mm

čierna

čierna nitrile

sivá

sivá nitrile

CDS010001

CDN010001

CDS060001

CDN060001

CDS010001C CDN010001C CDS060001C CDN060001C
CDS010002

CDN010002

CDS060002

CDN060002

CDS010002C CDN010002C CDS060002C CDN060002C

Solid Vinyl

Účinná izolačná PVC podložka
Vyrába sa z odolného PVC. - Zabezpečuje zvukovú izoláciu. Reliéfny pyramídový povrch znižuje riziko pošmyknutia. - Vynikajúca
odolnosť voči chemickým látkam. - Ekonomická, všestranná,
jednoduchá montáž. - Výška produktu: 3 mm
Rozmer

čierna

1,22 m x 5 m

SV010001

1,22 m x 10 m

SV010002

GripGuard

Rohož s vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
Minerálom potiahnutá rohož poskytuje “super-grip” pre státie. - účinne znižuje riziko pošmyknutia
za mokrých alebo olejových podmienok. - Tiež poskytuje protišmyk v oblastiach s výskytom
suchých pilín. - Vyhovuje Testu odporu podľa DIN 51130 Kategória R11. - Trvanlivá a odolná proti
oleju je vhodná pre umiestnenie v ťažkom priemysle. - Vhodné aj pre niektoré kuchyne / stravovacie
zariadenia, kde rozliate tekutinypredstavujú nebezpečenstvo. - Flexibilná a pritom tvrdá rohož,
ktorú možno ľahko zrolovať a presunúť. - Nízkoprofilová konštrukcia sedí takmer v jednej rovine s
povrchom podlahy a redukuje možnosť nehody. - Jednoduchá inštalácia a čistenie.Protišmykový
podklad drží rohož pevne na svojom mieste. - Výška produktu: 2.25 ± 0.2 mm
Rozmer
0,9 m x 6 m
0,9 m x metráž
0,9 m x 1,5 m

čierna
GG010003
GG010003C
GG010002

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Gumové materiály

Kompletný sortiment kvalitných gumených
materiálov pre rôzne aplikácie.
Guma sa používa pre nespočetné účely, vrátane tesnenia na vodu, pri
tryskaní, potravinárskom, nápojovom priemysle. Viac ako 40 percent
gumených materiálov sa používa od prémiových produktov až po
ekonomické. Máme dostupné v roliach alebo rezané na metre.

Rozmer

1

2

3

4

5

6

7

8

1,4 m x 10 m x 1,5 mm

CRS00001

-

EPDM00001

-

NIS00001

NES00001

FWR00001

-

1,4 m x 10 m x 1,8 mm

-

IRS00001

-

-

-

-

-

-

CRS00002

IRS00002

EPDM00002

SRS00001

NIS00002

NES00002

FWR00002

PRS00001

1,4 m x 10 m x 3 mm
1,4 m x 10 m x 4 mm
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-

-

-

-

-

-

FWR00003

-

1,4 m x 10 m x 4.5 mm

CRS00003

IRS00003

EPDM00003

SRS00002

NIS00003

NES00003

-

-

1,4 m x 10 m x 6 mm

CRS00004

IRS00004

EPDM00004

SRS00003

NIS00004

NES00004

FWR00004

PRS00002

1,4 m x 10 m x 12 mm

-

-

-

SRS00004

-

-

-

-

1,4 m x 5 m x 8 mm

CRS00005

-

-

-

-

-

-

-

1,4 m x 5 m x 10 mm

CRS00006

IRS00005

-

-

-

NES00005

FWR00005

PRS00003

1,4 m x 5 m x 12 mm

CRS00007

IRS00006

-

-

-

NES00006

-

PRS00004

1,4 m x 5 m x 20 mm

CRS00008

-

-

-

-

NES00007

-

-

1,4 m x 5 m x 25 mm

CRS00009

-

-

-

-

NES00008

-

-
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Gumové materiály

1. Priemyselná čierna guma
Všeobecné použitie pre styk s
vodou a riedenými chemikáliami.

Nízkonákladová vodotesná izolácia a tesnenie.
- Stupeň tvrdost 68 (Shore A) - Pevnosť v ťahu
: 3,0 Mpa.

2. Guma s textilnou vložkou
Vložené textilné výstuže.

Zvýšená pevnosť v ťahu a odolnosť proti
pretrhnutiu. - Stupeň tvrdosti : 68 (Shore A) Pevnosť v ťahu : 3,0 Mpa.

3. EPDM Rubber
Guma pre exteriér.

Je ideálna na aplikáciu v exteriéroch vďaka svojej
vynikajúcej odolnosti voči ovzdušiu, oxidantom
a nepriaznivým poveternostným podmienkam. Stupeň tvrdosti: 67 (Shore A).

1

2

6

7

4. Shotblast Rubber
Cenovo výhodná guma,
odolná voči opotrebeniu

Cenovo výhodná guma, odolná voči
opotrebovaniu. - Stupeň tvrdosti: 62 (Shore A).

5. Čierna Nitrilová guma
Vynikajúca odolnosť voči
olejom, palivám, petroleju
a väčšine rozpúšťadiel

Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu - Stupeň
tvrdosti : 62 (Shore A) - Pevnosť v ťahu : 5,0
Mpa.

6. Neoprénová guma

Dobrá odolnosť voči minerálnym
olejom, mazivám, riedeným
kyselinám a alkáliám
Dobrá odolnosť voči starnutiu a opotrebovaniu
- Vhodná na aplikáciu v exteriéroch - Stupeň
tvrdosti : 65 (Shore A) - Pevnosť v ťahu : 6,0
Mpa.

7. Food Quality White
Rubber Sheet

8

Biela, neznačkujúca guma vyrobená
z prísad schválených pre potraviny.
Biela neznačkujúca guma vyrobená z prísad
schválených pre potraviny. - Nepoužívajte
rastlinné ani živočíšne oleje (k dispozícii je
nitrilová guma). - Stupeň tvrdosti: 62 (Shore A).
- Pevnosť v ťahu: 4 Mpa.

8. Para Shotblast Rubber
Farebná prírodná guma

Výnimočná odolnosť voči opotrebovaniu –
používa sa ako ochranný štít pri otryskávání. Stupeň tvrdosti: 45 (Shore A). - Pevnosť v ťahu:
15 MPa. - Elongácia: 400 %

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

ESD Rohože &
Príslušenstvo

Všetko čo potrebujete pre ESD ochranu
Elektrostatický výboj (ESD) môže spôsobiť problémy v niektorých prevádzkach
potenciálne poškodzujúcich elektrické komponenty . Podlahy, stoličky, pracovné
plochy a obaly môžu vytvárať statickú elektrinu, ktorá sa po uvoľnení do
elektrického spotrebiča prejaví ako elektrostatický náboj. Máme širokú škálu
certifikovaných ESD podlahových rohoží a príslušenstva, aby ochránili Vás a
Vaše elektronické spotrebiče pred škodlivými následkami statickej elektriny.

COBAstat®

Staticky disipatívna protiúnavová rohož
Odolná protiúnavová antistatická rohož s dlhou
životnosťou. - Navrhnutá na ochranu pracovníkov
pred účinkami statickej elektriny. - Povrch, ktorý
možno ľahko utrieť. - Uzemnená prostredníctvom
10 mm kolíka pripevneného k rohoži – maximálny
výkon pri používaní s uzemňovacím káblom
podlahovej rohože (pozrite časť Príslušenstvo).
- Vhodná na znižovanie účinkov statickej energie. Výška produktu: 9 mm

Rozmer
0,6 m x 0,9 m

sivá
AS060001

0,9 m x 1,5 m

AS060002

0,9 m x 18,3 m

AS060003

0,9 m x metráž (max. 18,3 m)

AS060003C

Senso Dial ESD

Certifikovaná ESD podlahová rohož
Povrch s atraktívnym vzorom výborne chráni
pred pošmyknutím. - Pohodlná penová spodná
strana zaručuje menšiu únavu. - Vrchná vrstva
rohože odoláva účinkom rozliatej mastnoty.
- Všetky rohože sa dodávajú so skosenými
okrajmi. - Schválený ESD materiál, merané
podľa normy IEC 61340-4-5. - Povrch z odolnej
gumy NBR/SBR spojený so spodnou stranou z
EPDM peny. - Výška produktu: 10 mm
Rozmer
1 m x 10 m
1 m x metráž (max. 10 m)
1,2 m x 10 m
1,2 m x metráž

COBAelite® ESD
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. - Výška
produktu: 15 mm
Rozmer
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čierna

0,6 m x 0,9 m

SE010001

0,9 m x 1,2 m

SE010003

Špeciálny rozmer

SE010010

@COBAeurope
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čierna
SN010002
SN010002C
SN010003
SN010003C
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ESD rohože & Príslušenstvo

Benchstat

Trojvrstvová konštrukcia, výborné ESD vlastnosti
Vynikajúca antistatická podložka na pracovný povrch určená na ochranu komponentov a
pracovníkov. - Trojvrstvová konštrukcia: pevný vinylový povrch a základná časť z peny.
Vlisovaná vodivá stredná vrstva na ochranu produktov ESD. - Spĺňa, ba dokonca prevyšuje
požiadavky normy IEC 61340-5-1 týkajúce sa hodnôt odporu. - Skutočné hodnoty odporu proti
zemi sú od 1 x 107Ω to 1 x 109Ω. - Výška produktu: 3 mm
Rozmer
0,6 m x metráž (max. 30 m)

modrá

sivá

IS020001C

IS060001C

modrá

0,9 m x metráž (max. 30 m)

IS020002C

IS060002C

1,2 m x metráž (max. 30 m)

IS020003C

IS060003C

0,6 m x 1,2 m

IS020004

IS060004

0,6 m x 30 m

IS020001

IS060001

0,9 m x 30 m

IS020002

IS060002

1,2 m x 30 m

IS020003

IS060003

sivá

HR Matting

Vysokovýkonná ESD podložka
Prvotriedna antistatická podložka na pracovný stôl. - Vlisovaná vodivá vrstva zaručuje ochranu
komponentov pred účinkami statickej elektriny. - Odolná konštrukcia s dlhou životnosťou.
- Uzemnená prostredníctvom 10 mm kolíka pripevneného k podložke. - Spĺňa, ba dokonca
prevyšuje požiadavky normy IEC 61340-5-1 týkajúce sa hodnôt odporu. - Výška produktu: 2,4 mm
Rozmer
0,6 m x 1,2 m

modrá

sivá

HR020001

HR060001

1,2 m x 3 m

HR020002

HR060002

1,2 m x 15 m

HR020003

HR060003

HR020003C

HR060003C

1,2 m x metráž (max. 15.3 m)

HR rohož s príslušenstvom

Benchstat sada

•
•

•
•
•

Každá sada obsahuje:

•

•

HR rohož
Špirálový káblik s 10 mm gombíkom a
female gombík, dĺžka 1,8 m
Prepojovací káblik s 10 mmmale
gombíkom a 10 mm female gombíkom
spolu s 4 mm zdierkou typu “banánik” o
dĺžke 4,5 m
Uzemňovacia EU zástrčka na celkové
uzemnenie rohože

Každá sada obsahuje:

•
•
•

Rozmer

Benchstat rohož
Male gombík na pripojenie uzemnenia
Páska na zápestie s 10 mm male
gombíkom pre pripojenie špirálového
káblika
Špirálový káblik 10 mm s kovovou
zdierkou na oboch koncoch, dĺžka 1,8m
Prepojovací káblik s 10 mm kovovou
zdierkou na oboch koncoch spolu s 4mm
zdierkou typu “banánik”. Dĺžka 4,5m Uzemňovacia EU zástrčka na celkové
uzemnenie rohože

modrý

sivá

0,6 m x 1,2 m

HR020001KEU

HR060001KEU

Rozmer
0,6 m x 1,2 m Kit

1,2 m x 3 m

HR020002KEU

HR060002KEU

0,6 m x 1,5 m Kit
1,2 m x metráž

COBAstat uzemňovacie
prvky
Každá sada obsahuje:
•
•
•
•
•

COBAstat rohož
Male gombík pre pripojenie
2m uzemňovací káblik
2 x podpätkový zberač
Uzemňovacia EU zástrčka na celkové
uzemnenie rohože

modrý

sivá

S020004KEU

S060004KEU

Rozmer
0,6 m x 0,9 m

S020005KEU

S060005KEU

0,9 m x 1,5 m

S020003CKEU

S060003CKEU

0,9 m x lin. metre

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

sivá
AS060001KEU
AS060002KEU
AS060003CKEU

Vodivá gumenná podložka
Dvoj vrstvá rohož vyrobená z gumy s farebným
povrchom a čiernou spodnou stranou - Horný
povrch : 0,5mm hrubá statiku rozptyľujúca
vrstva - Odolná voči pájkovaniu - Nízko
odrážajúca - Zodpovedá norme
IEC 61340-2-3 - Výška produktu: 2 mm
Rozmer
0,6 m x 1,2 m x 2 mm

sivá

zelená

CDR060004

CDR040004

sivá

zelená

a

a. ESD gumová rohož Pracovná Podložka
Vyrobená z gumy - Dodávaná s 10mm
gombíkom - Odolná voči spájkovaniu Jednoduché čistenie - Málo odrážajúca Farba : čierna - Schválená podľa
IEC 61340-2-3
Rozmer

Číslo položky

0,6 m x 1,2 m x 2 mm

ESDB010005

a. ESD gumová rohož
- Podložka na zem

b

Vyrobená z čiernej gumy - Dodávaná
s jedným gombíkom 10mm rozmeru
- Jednoduché čistenie - Farba : čierna Zodpovedá norme IEC 61340-2-3.
Rozmer

Číslo položky

0,6 m x 1,2 m x 3 mm

ESDF010005

b. Vodivá neoprénová
podložka/rohož
Vyrobená z neoprénovej gumy - Dodávaná s
10mm gombíkom - Odolná voči pájkovaniu
- Jednoduché čistenie - Málo odrážajúca Schválená podľa IEC 61340-2-3 - Schválená
podľa IEC 61340-4-1
Rozmer
0,6 m x 1,2 m x 2 mm

24

Číslo položky
CBF010004
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Háčkované, elastické, nastaviteľné manžety - Pohodlné a funkčné
- Kvalitne vyrobené pre dlhú životnosť - Strieborné monofily
zaručujú výborný kontakt s pokožkou - Pomocou 10mm kolíka
sa pripevňujú k špirálovitému uzemňovaciemu káblu - Spĺňajú, ba
dokonca prekračujú požiadavky normy IEC 61340-5-1.

2

2. Podpätkový uzemňovač
Navrhnuté pre uzemnenie pri použití na vodivú alebo disaptívnu
podlahu - Odolná gumová konštrukcia pre všetky veľkosti
topánok - Vodivá karta zabezpečuje účinný a spoľahlivý kontakt s
pokožkou - Dva odporúčané uzemňovače zabezpečujú úplnú ESD
bezpečnosť - Vybavené s 1 meg “O” odporom pre bezpečnosť
obsluhy

3. Špirálový káblik
PE špirálový káblik s cievkovou pamäťou - nezamotáva sa Vybavený rezistorom s odporom 1 meg “O” pre bezpečnosť obsluhy
- Na oboch koncoch s 10mm gombíkom - Dĺžka : 1,8m

3

4

4. Bežný bodový uzemňovací káblik
10mm female zdierka na pripojenie k 10mm gombíku na zástrčke
- 10mm female gombík na pripojenie k rohoži spolu s 10mm male
gombíkom - Dĺžka 4,5m pre pripojenie k uzemňovacej zástrčke

5

5. Uzemňovací káblik k podlahovej rohoži
Uzemňovací kábel pre podlahové rohože - 10mm female
gombík na obidvoch stranách na pripojenie k rohoži a zástrčke Integrovaný rezistor 1 meg “O” - Dĺžka : 3m

6. EU uzemňovacia zástrčka
Ideálna na použitie ako uzemňovací bod pre podlahové rohože
pracovníkov - Navrhnutá aby vyhovovala EU štandartnej elektrickej
zásuvke - Neutrálna, sieťové napäťové kolíky sú plastové Uzemňovací kolík je kovový - Bližšie informácie na vyžiadanie

Produkt

Číslo položky

Náramky

HR000007

Podpätkový uzemňovač

HR000008

Špirálový káblik

HR000006

Bežný bodový uzemňovací káblik

HR000005

Uzemňovací káblik k podlahovej rohoži

HR000011

Uzemňovacia zástrčka - EU

HR000010

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

6

ESD rohože & Príslušenstvo

1

1. Náramky

Podlahové bezpečnostné
príslušenstvo
Zníženie rizika a zvýšenie bezpečnosti.

Podlahové a bariérové pásky sú jednoduchá a efektívna vizuálna pomôcka pre
jasné označenie nebezpečných zón alebo vymedzenie špecifických zón. Naše
vysoko kvalitné podlahové pásky, podlahové značkovacie farby a bariérové pásky
sú široko používané mnohými miestnymi organizáciami, poskytovateľmi služieb
tak ako aj v mnohých iných odvetviach. V tomto rade ponúkame aj protišmykové
výrobky pre schody a dlažbu. Jednoduché, efektívne a ľahko sa používajú.

GP1

GP1 Safety

CablePro GP

Univerzálny chránič káblov s dľžkou 3m alebo 9m
Znížte riziko zakopnutia spôsobené položenými káblami - Chráňte
káble a drôty pred vyťahovaním alebo poškodením, čo spôsobuje ďalšie
náklady. - Varianta s pečnostnými pásmi pre zvýšenú viditeľnosť.

14 mm ±1

Časť

farba

3m

9m

GP1

Čierna

CP010012

CP010005

GP1 Safety
GP2

8 mm ±1

11 mm ±1

GP2 Safety

Čierna/Žltá

CP010711

CP010701

Čierna

CP010013

CP010006

Čierna/Žltá

CP010712

CP010702

68 mm ±2

GP2

GP2 Safety

30 mm ±2

10 mm ±1

14 mm ±1

83 mm ±2
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Podlahové bezpečnostné príslušenstvo

CablePro Data

Viaceré kanály pre telefónne, napájacie, alebo ethernetové káble
Ideálne na oddelenie viacerých káblov - Svorka na zachytenie káblov

Data1

Data2

15 mm ±0.6

83 mm ±2

14 mm ±1

14 mm ±0.6

30 mm ±1 20 mm ±1

10 mm ±0.5

10 mm ±1
108 mm ±2

Časť

farba

3 m

9m

Data1

Čierna

CP010010

CP010003

Data2

Čierna

CP010011

CP010004

CablePro HD

Dve veľmi odolné varianty pre oblasti s ťažkou
prmávkou, alebo väčšími káblami
Pevné nábehové hrany udržujú káble chránené pred kolesami, ako sú napríklad osobné a
vysokozdvižné vozíky. - Väčšie otvory s priemerom 23 mm ochránia ťažké káble.

HD1

HD2

Ø23 mm ±1

127 mm ±2

30 mm ±1

28 mm ±1

Ø23 mm ±1

156 mm ±2

Časť

farba

3m

4,5 m

9m

HD1

Čierna

CP010007

-

CP010001

HD2

Čierna

-

CablePro Mat

Rohož navrhnutá na položenie na káble,
pre zabránenie zakopnutia
Špeciálna rohož na ochranu pred nebezpečenstvom zakopnutia v
dôsledku voľne položených káblov. - Extrémne trvanlivý povrch
z nylonu v tmavých farebných odtieňoch. - Čistá protišmyková
podložka vyrobená z trvanlivého nitrilkaučuku s integrovaným vedením
kábla. - Hrany s bezpečnostným pásom. - Odolné proti svetlu a
vhodné aj pre podlahové vykurovanie. - Anti statický.
Rozmer
0,4 m x 1,2 m
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Číslo položky
CP010701M

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

CP010009 CP010002

Line Marking Paint

Dlhotrvajúca permanentná farba
Umožňuje vytvárať odolný rýchloschnúci permanentný náter. - Vhodné na maľovanie čiar na
betón, asfalt, drevo a kombinované materiály. - Farbu možno používať v interiéri aj exteriéri.
Aerosól bez CFC. - V ponuke je niekoľko farieb.
Permanent

čierna

750 ml (balenie 6ks) QLL00001P

modrá

červená

zelená

sivá

QLL00002P

QLL00003P

QLL00004P

QLL00005P

žltý

biela

oranžový

QLL00007P QLL00013P QLL00017P

Temporary Line Marking Paint

Aerosol farba, ktorá sa postupne vytráca
Marking Paint Náter možno odstrániť vodou a kefkou. - Zasychá do piatich minút. - Farba
zmizne vplyvom počasia do štyroch až šiestich týždňov.
Temporary

čierna

750 ml (balenie 6ks) QLT00001P

modrá

červená

zelená

sivá

žltý

QLT00002P

QLT00003P

QLT00004P

QLT00005P

QLT00007P

biela

oranžový

QLT00013P QLT00017P

Survey Paint

Rýchloschnúca farba odolná počasiu
Životnosť až tri mesiace. - Odolná voči vplyvom počasia. - Zasychá do piatich minút.
Survey

čierna

750 ml (balenie 6ks) QLS00001P

modrá

červená

zelená

sivá

QLS00002P

QLS00003P

QLS00004P

QLS00005P

žltý

Aplikátor farby
Umožňuje rýchlu a presnú aplikáciu
všetkých typov aerosólových farieb. Dostupné verzie: ručný a pojazdný aplikátor.
- Pojazdný aplikátor je vo verzii na 1 alebo
2 spreje.
Aplikárory
Ručný aplikátor
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čierna
QLA000001

4 kolesový aplikátor

QLA000002

4 kolesový aplikátor - 2 spreje

QLA000003

biela

oranžový

QLS00007P QLS00013P QLS00017P
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COBAguard

Samolepivý ochranný film - na tvrdé podlahy a koberce.
Nenesie štandardne logo COBA Guard, ale môže niesť práve Vaše logo.
Zavolajte pre viac detailov. - Samolepivý univerzálny polyetylénový
ochranný film. - Ideálna ochrana podlahy proti znečisteniu, pri
prerábkach atď. - Film je navynutý na rolke lepidlom nahor pre
rýchlejšiu aplikáciu. - Inštalácia ručne pre malé priestory alebo
pomocou aplikátora pre väčšie priestory. - Nezanecháva zvyšky
lepidla. - Požiarna odolnosť podľa BS4790:1987.
Rozmer
0,6 m x 25 m

Tvrdá podlaha

Koberce

CGC00001

CGH00001

1,2 m x 25 m

CGH00002

CGC00002

0,6 m x 50 m

CGH00003

CGC00003

1,2 m x 50 m

CGH00004

CGC00004

0,6 m x 100 m

CGH00005

CGC00005

1,2 m x 100 m

CGH00006

CGC00006

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

COBAtape

Podlahová páska pre jasné vyznačenie
Pevná plastická podlahová vyznačovacia páska
z PVC so samolepiacou rubovou stranou.
- Navrhnutá na značenie čiar na podlahách
v priemyselných a oddychových priestoroch
(sklady, strojovne, palubovky).

Rozmer
50 mm x 33 m

Hazard
50 mm x 33 m

čierna

zelená

modrá

červená

žltý

biela

TP010002

TP040002

TP020002

TP030002

TP070002

TP130002

biela/červená

čierna/žltý

biela/zelená

TP130302

TP010702

TP130402

Barrier Tape

Oddeľuje rizikové priestory
Silná nepriľnavá polyetylénová páska
vyznačovacia páska. - Ideálna pre dočasné
bariéry na staveniskách a v priemyselných
prevádzkach.
Rozmer
76.2 mm x 500 m
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červená/biela
BT130301
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Podlahové bezpečnostné príslušenstvo

Gripfoot

Protišmykové Pásky,
Nášlapy a Dlaždice
Páska s drsným povrchom a samolepiacou
spodnou stranou na odstránenie rizika
pošmyknutia. - Poskytuje dodatočnú oporu
na hladkých povrchoch. - Odolný povrch a
jednoduchá aplikácia. ”Transparentná” páska
ideálna pre dekoratívne dláždené podlahy
– mramor a drevo. - Vhodné na rebríky,
schody, rampy, cestičky, vchody, nakladacie
doky, vybavenie strojov a tovární, vozidlá a
člny. - Produkt prešiel protišmykovým testom
v súlade s normou EN 13552 v kategórii R13.
Pásky

čierna

25 mm x 18,3 m

GF010001

50 mm x 18,3 m

GF010002

102 mm x 18,3 m

GF010003

152 mm x 18,3 m

GF010004

Dlaždice

čierna

140 mm x 140 mm

jasný

Nášľapy

čierna

152 mm x 610 mm

GF010006

Gripfoot Conformable

Pásky

Páska sa prispôsobí
nerovným povrchom

Drsný povrch. Samolepiaca spodná strana
umožňuje aplikáciu pásky na akomkoľvek
povrchu, materiál pásky je schopný kopírovať
nepravidelný podkladový povrch. - Ideálna na
ochranu proti pošmyknutiu na nepravidelných
povrchoch. - Vhodná na povrchy
diamantového vzoru, oblé alebo nepravidelné
povrchy, vybavenie strojov a tovární.
Rozmer

čierna

modrá

žltý

červená

zelená

Luminous

GF010005

50 mm x 18,3 m

GF010002

GF020002

GF070002

GF030002

GF040002

GF110002

GF120002

Pásky

čierna/žltý

červená/biela

GF010702

GF031002

50 mm x 18,3 m

čierna

50 mm x 18,3 m

GF010002C

102 mm x 18,3 m

GF010003C

152 mm x 18,3 m

GF010004C

140 mm x 140 mm

GF010005C

152 mm x 610 mm

GF010006C

Aluminium Stairtread

Viditeľne zvyšujú bezpečnosť pod nohami
Protišmyková páska pripevnená k hliníkovej platničke. - Ideálna
na znižovanie rizika pošmyknutia na schodoch alebo mriežkových
plošinách. Jednoduchá montáž.

Rozmer
625 mm x 114 mm

čierna

čierna/žltý

GF010011

GF010711

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Podlahové krytiny
Vonkajšie a vnútorné podlahové krytiny

Naša expanzia na trh s podlahovými krytinami priniesla výber produktov
pre komerčné a priemyselné prostredie. Naša rada COBAGRiP®protišmykových
výrobkov zo sklolaminátu (GRP) je obľúbená v mestských úradoch a budovách ako
nástupištia, v ktorých chcú zvýšiť bezpečnosť, na verejných chodníkoch pokrytých
snehom, ľadom a v mokrých podmienkach. Náš sortiment GRP zahŕňa pásy,
schodové nášlapy a okraje. Aj náš základný rad podlahových PVC dlaždíc sa rozšíril
o kolekciu Tough-Lock ECO.

COBAGRiP®
COBAGRiP® je rad UV-stabilizovaných dosiek GRP, nášlapných dosiek a
schodiskových hrán navrhnuté tak, aby poskytovali výnimočnú úroveň odolnosti
proti pošmyknutiu v interiéri a vonku, s vynikajúcou oteruodolnosťou. Ide o ideálne
bezpečnostné riešenie pre chodníky a priemyselné podlahy, nájazdové rampy
a mosty.
Silikónovým karbidom “posypaný” horný povrch poskytuje efektívny protišmyk
pod nohami a je odolný voči väčšine rozpúšťadiel a chemikálií. Vyrába sa z ohňu
odolných materiálov. Jednoduchá inštalácia, stačí prilepiť alebo priskrutkovať na
existujúci povrch podlahy, COBAGRiP® je nákladovo efektívny spôsob renovácie
poškodených alebo šmykľavých podláh. Jednoduché čistenie (tlakovým umývaním).
* Protišmyk testovaný na R13 podľa DIN 51130: 2010.
Kyvadlová skúška podľa BS 7976-2: 2002.

COBAGRiP® Sheet

COBAGRiP® Light

Vhodné riešenie protišmyku pred rozliatymi
tekutinami alebo ľadu. - Dostupné vo farbách
v súlade s bezpečnostnými normami. Vhodné na prejazd s vysokozdvižnými vozíkmi.
- Jedoduchá inštalácia priskrutkovaním k
podlahe. - Výška produktu: 5 mm

Vyrobené z 1mm hrubej GRP dosky. Vhodné na aplikácie na nerovné (zakrivené)
povchy ako mostíky a nadchody. - Výška
produktu: 2,4 mm

Rozmer
1,2 m x 2,4 m
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čierna

sivá

žltý

GRP010001

GRP060001

GRP070001

1,2 m x 2,4 m

Rozmer

čierna

sivá

žltý

GRP010001L

GRP060001L

GRP070001L

1,2 m x 1,2 m

GRP010002

GRP060002

GRP070002

1,2 m x 1,2 m

GRP010002L

GRP060002L

-

0,8 m x 1,2 m

GRP010003

GRP060003

GRP070003

0,8 m x 1,2 m

GRP010003L

GRP060003L

-

www.cobaeurope.sk
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Studded Tile

Odolná peniažková gumová podlaha v dlaždiciach
Bezpečnostná podlaha vyrovená z prírodnej a syntetickej gumy. Vytvára odolnú a atraktívnu vysokozáťažovú podlahu. - Neobsahuje
PVC, zmäkčovadlá ani formaldehyd. - Aplikuje sa lepením na podlahu.
- Povrchový dizajn – protišmykový – peniažkový. - CE certifikovaný
product vhodný na komerčné, priemyselné a voľnočasové využitie, pre
verejné budovy, školy, letiská, knižnice. - Výška produktu: 2,5 mm

COBAGRiP®
Schodiskové rohy

Rozmer
485 mm x 485 mm (+/- 1 mm)

čierna

sivá

tmavo sivá

modrá

svetlo šedá

SRTA104

SRTA105

SRTA106

SRTA116

SRTA117

Protišmykové GRP schodiskové
rohy. - Navrhnuté na prevenciu pred
pošmyknutím na schodoch. - Vhodné pre
použitie na existujúcich schodoch ako aj
novostavbách.
Rozmer

čierna

modrá

tmavo sivá

žltý

3 m x 55 mm x 55 mm

GRP070001N

2 m x 55 mm x 55 mm

GRP070002N

1,5 m x 55 mm x 55 mm

GRP070003N

1 m x 55 mm x 55 mm

GRP070004N

sivá

svetlo šedá

COBAGRiP®
Schodiskové nášľapy
Protišmykové GRP schodiskové nášľapy.
- Povrch z odolného Silikón Karbidu
vytvára trvalý protišmykový povrch. Navrhnutý na celoplošné pokrytie schodu s
nášľapnou plochou.
Rozmer

čierna/žltý

čierna//biela

3 m x 345 mm x 55 mm

GRP010701S

GRP010131S

2 m x 345 mm x 55 mm

GRP010702S

GRP010132S

1,5 m x 345 mm x 55 mm

GRP010703S

GRP010133S

1 m x 345 mm x 55 mm

GRP010704S

GRP010134S

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Tough-Lock

Atraktívne a jednoduché riešenie novej podlahy
Vysokozáťažová podlahovina vyrobená z odolného PVC - Ideálna podlahová krytina na použitie
v ažkom aj ľahkom priemysle. - Podlaha je odolná aj na pohyb vysokozdvižných vozíkov. - K
dispozícii s dvoma povrchovými úpravami: peniažková alebo texturovaná. - Zámkový systém
(puzzle) umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž. - Vhodná na úpravu poškodených alebo
nebezpečných povrchov podláh. - Výška podlahoviny: 5mm a 7mm

Peniažková dlaždica

čierna

sivá

modrá

červená

zelená

žltá

0,5 m x 0,5 m x 7 mm

TLS010002H

TLS060002H

TLS020002H

TLS030002H

TLS040002H

TLS070002H

Textúrová dlaždica

čierna

sivá

modrá

červená

zelená

žltá

0,5 m x 0,5 m x 5 mm

TLT010003H

TLT060003H

TLT070002H

TLT030003H

TLT040003H

TLT070003H

Textúrová dlaždica

čierna

sivá

modrá

červená

zelená

žltá

0,5 m x 0,5 m x 7 mm

TLT010002H

TLT060002H

TLT020002H

TLT030002H

TLT060002H

TLT070002H

Tough-Lock Eco

Ekonomické riešenie
podlahy, vyrobená zo 100%
recyklovaných materiálov
Atraktívna podlahovina vyrobená zo
100% recyklovaného PVC. - Peniažkový
protišmykový povrch. - Podlaha vhodná na
rekonštrukciu poškodených podláh. - Vhodná
pre náročné aj menej náročné prevádzky ako
aj komerčné priestory. - Podlaha znesie záťaž
väčšiny vysokozdvižných vozíkov. - Dlaždice
sa jednoducho spoja pre dokonalé pokrytie
priestoru. - Dostupné sú nájazdové skosené
hrany. - Výška produktu: 5 mm
Dlaždica Rozmer
Dlaždica 500 mm x 500 mm (balenie 4ks)
Hrany
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čierna
TLS010001E
čierna

Skosená hrana 500 mm (x4)

TLE010001E

Skosená hrana s rohom 585 mm (x4)

TLC010001E
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Knee-Saver

Uľavte bolesti pri pokládke podlahy
Znižuje bolesť v kolenách, chrbte a krížoch
pri dlhodobom kľačaní. - Ideálna pomôcka
pre opravárov, podlahárov, automechanikov.
- Hmotnosť podložky len 0,45 kg. - Podložka
odolná voči olejom a chemickým látkam.
Zabudovaná rukoväť. - Vyrába sa z penového
PVC a zmesi nitrilovej gumy. - Výška
produktu: 25 mm
Rozmer
530 mm x 360 mm

Číslo položky
KS010001

Adesilex VS45
Akrylové lepidlo na báze vody, ideálne na
lepenie gumených podlahových krytín.
Rozmer

VS45

12kg vedro pokryje cca 40 m2

AD000003

5kg vedro pokryje cca 16 m2

AD000004

Adesilex G19
Dvojzložkové polyuretánové lepidlo vhodné na
gumené krytiny, krytiny z PVC a linoleá.
Rozmer

G19

10kg vedro pokryje cca 20 m2

AD000001

5kg vedro pokryje cca 10 m2

AD000002

Chair Mat (PET)

Podložka priateľská k
životnému prostrediu
Ekonomická podložka pre kobercové a hladké
povrchy. - Vyrobená zo 100% recyklovaného
PET. - Je opätovne recyklovateľná. Protišmykový povrch. - Neobsahuje vinyl. Dostupná v rôznych tvaroch a rozmeroch.

Chair Mat (PC)

Extra odolná a tvrdá ochrana
pod kancelárske stoličky
Vyrobené z nelámavého Polykarbonátu. Dve varianty: pre tvrdé a kobercové povrchy. Protišmyková. - Neobsahuje vinyl. - Vhodná
pre alegrikov. - Vhodná pre podlahové
kúrenie.
koberce

A

B

PET

PC

0,9 m x 1,2 m (tvar B)

CMC00001PEL

CMC00001PCL

0,9 m x 1,2 m (tvar A)

CMC00001PES

CMC00001PCS

1,2 m x 1,5 m (tvar B)

CMC00002PEL

CMC00002PCL

1,2 m x 1,5 m (tvar A)

CMC00002PES

CMC00002PCS

1,2 m x 2 m (tvar A)

CMC00003PES

CMC00003PCS

tvrdá podlaha

PET

PC

0,9 m x 1,2 m (tvar B)

CMH00001PEL

CMH00001PCL

0,9 m x 1,2 m (tvar A)

CMH00001PES

CMH00001PCS

1,2 m x 1,5 m (tvar B)

CMH00002PEL

CMH00002PCL

1,2 m x 1,5 m (tvar A)

CMH00002PES

CMH00002PCS

1,2 m x 2 m (tvar A)

CMH00003PES

CMH00003PCS

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Vstupné rohože

Od prestíže po rozpočet, máme to pokryté
Význam rozumných, funkčných a dobre prispôsobených vstupných rohoží by
sa nemal podceňovať. Naša kolekcia vstupných rohoží poskytuje možnosti
prakticky pre všetky budovy a väčšinu rozpočtov. Od prémiových pripravovaných
na mieru, cez hlíníkové vstupné rohože z radu Plan, až po kvalitné vstupné
rohože navrhnuté pre podporu hodnotového inžinierstva, podlahové krytiny
COBA sú perfektný výrobok pre Vašu novostavbu alebo modernizačný
projekt. Všetky naše vstupné rohože sú na zozname NBS BIM Library.

Kolekcia Plan
Náš vysoko kvalitný rad hliníkových rohoží Plan sa vyrába na objednávku a je
ideálny pre všetky vstupné priestory s vysokou frekvenciou prechádzajúcich.
Rada Plan s určitosťou dodáva nádych elegancie každému vchodu a práve preto
je to aj naďalej voľba architektov a dodávateľov pre mnohé prestížne projekty.

Plan.a

Záťažová hliníková vstupná
čistiaca zóna

Nízky profil

Odolné nylonové kartáčiky sú vložené do PVC
profilov zo 100% recyklovaných materiálov.
- Profily rohože sú spojené oceľovým
lankom. - Kartáčiky dokonale odstraňujú
nečistoty z podrážok. - Rohož sa inštaluje
do zapustených otvorov v podlahe alebo na
podlahu po inštalácii nájazdových hrán Rohož je vhodná do vnútorných aj vonkajších
priestorov. - Požiarna odolnosť: Cfl-S2. Výška produktu: 10 mm or 17 mm

Varianty povrchu
4mm

A

C

B

D

10mm
Alba - Str.44

42mm

Needlepunch - Str.45

Štandardný profil
A

Otvorený

4mm

Uzavretý

17mm

Materiál
A

Koberec / PVC vložka

B

Hliník

C

Flexibilná PVC spojka

D

Penový

B

32mm

Kefy

D
C
PVC

Ukončovacie príslušenstvo
Nájazdová
hrana pre
nízky profil

36

T profil pre
nízky profil

T Profil
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Rámový nízky
profil pre
zapustené podlahy

Rámový profil
pre zapustené
podlahy

Hliníkový
ukončovací profil

www.cobaeurope.sk

Expanzný
prúžok
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Projekt
Bridgewater Hall je medzinárodne uznávané koncertné miesto v
Manchestri, ktoré každoročne usporadúva viac ako 250 hudobných
vystúpení a zahŕňa širokú škálu hudobných žánrov vrátane klasickej
hudby, rockového popu a jazzu.
Po 22 rokoch nastal čas nahradiť vstupné rohože do troch jeho
vstupných priestorov. Objektový manažér sa obrátil na dodávateľa,
ktorý následne odporučil dodávateľa COBA Flooring, schváleného
dodávateľa a jedného z popredných výrobcov vstupných rohoží v
Spojenom kráľovstve.

Tím COBA vykonal niekoľko návštev na mieste a poskytol technickú
podporu a poradenstvo spolu s tímami zákazníckych služieb
spoločnosti COBA. Rozmery troch vstupných plôch boli namerané
a rohože boli vyrobené na objednávku. COBA potom vykonala
inštaláciu rohože. “Plan.a”.
Jednou z hlavných úloh inštalácie bolo presné časové rozvrhnutie
- rohože museli byť inštalované rýchlo, aby sa zabezpečilo
dokončenie pred večerným vystúpením. Inštalácia zahŕňala
odstránenie starých rohoží a prípravy podlahy, aby povrch bol rovný.

Reakcia klienta

Dodávateľ:

Vyrobené a inštalované

“COBA mala len veľmi obmedzený čas na to, aby
položili vstupné rohože na troch rôznych miestach,
takže tlak bol obrovský, ale tímu COBA sa podarilo
dodať rohože včas a s veľkou presnosťou.” Hovorí
Armelle Rainjonneau, manažérka objektu.

Projekt:

Sála Bridgewater

Produkty:

Plan.a

Miesto:		

spoločnosťou COBA Flooring
Manchester

Sála Bridgewater. “Bol to veľmi dobrý tím,
profesionálny, svedomitý, pozorný a reagujúci na naše
obchodné potreby.”

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Dodávka a inštalácia
Ako funguje naša služba dodávky a inštalácie
1

2

Pošlite nám dopyt

Urobte s našim Account
Managerom výber
produktov, aby ste si
boli istý, že je vybraný
správny produkt

5

6

Vyberte si
konečné produkty

3

Objednajte si
inštaláciu

4

Odporúčania pre
produkt konzultujte u
Vás, aby vyhovoval
Vášmu rozpočtu a
potrebám

Objednajte
si vzorky
produktov

7

8

Inštalačný deň - náš
tím dorazí na dohodnutý
termín, pripravený s novou
podlahou na inštaláciu
(môže to byť dokonca aj
cez noc, aby sa ušetril čas
pre Vás. Dajte nám vedieť,
čo vám najlepšie vyhovuje)

Práca vykonaná
- obdivujte nové
pokrytie podlahy!

Prečo používať našu službu dodania a inštalácie?

38

•

Dobrý pocit, že bol vybraný ten správny výrobok.

•

Montáž GRP a vstupnej rohože vyškolenými odborníkmi s vysokým štandardom - vedia výrobky správne položiť.

•

Sme schopní ponúknuť rýchle inštalácie, keď ich potrebujete.

•

Sme spoločnosťou Construction Line / CSCS registrovaná / Bezpečná Dodávateľská Spoločnosť.

@COBAeurope
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Vysokokvalitná a štýlová rohož s kartáčovou škrabkou.
Odolné nylonové kartáčiky sú vložené do ohybných PVC profilov vyrobených zo 100%
recyklovaných materiálov. - Profily rohože sú spojené ohybným, nehrdzavejúcim oceľovým
lankom. - Kartáčiky rohože odstraňujú sutinu, štrk a nečistoty z podrážok. - Rohož sa
inštaluje do zapustených otvorov v podlahe alebo na existujúcu podlahu po dodatočnej inštalácii
nájazdových hrán. - Rohož je vhodná do vnútorných aj vonkajších priestorov. - Požiarna
odolnosť: Cfl-S2. - Vyrába sa na špeciálnu objednávku s výberom z 13tich farieb z ktorých je
možné utvoriť logo. - Prevedenie rohože umožňuje použitie špeciálnych tvarov ako sú oblúky,
trojuholníky a rôzne uhly. - Výška produktu: 22 mm

Plan.c

Obojstranná hlíniková rohož
s celistvým povrchom.
Robustný hliníkový vstupný čistiaci systém pre
vysokofrekventované vstupné priestory. - V hliníkových
profiloch sú osadené gumové vložky s nylonovými
vláknami (30% recyklátu) pre efektívny čistiaci účinok.
- Rohože sú zmontované v moduloch pre ľahšiu prepravu
a inštaláciu. - Jednotlivé protily sú spojené odolným
oceľovým lankom. - Rohož je vhodná iba na použitie
vnútri v budove. - Požiarna odolnosť: Bfl – S1. - Vyrobené
na špeciálnu objednávku. - Výška produktu: 18 mm

čierna

sivá

guma

Plan.e

Robustná hlinníková rohož
s nízkym profilom
Odolné spojenie pre ľahšiu manipuláciu/
montáž - Vhodný pre vysoký pohyb osôb
v komerčných priestoroch. - K dispozícii
s väčšinou štandardných kobercových
výplní. - Rozmer na objednávku. Výška produktu: 12mm

Varianty povrchu

Alba - Str.44

Needlepunch - Str.45

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk
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Plan.b

Premier Track
Flexibilné čistiace dlaždice z PVC s kvalitnou kobercovou vložkou. - Výnimočne odolný
koberec vyrobený z ECONYL®, recyklovaného nylonového materiálu vyrobeného z vyradených
rybárskych sietí a iných zdrojov. - 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. - Výška
produktu: 16 mm
Otvorený Povrchu

antracit

modrá

hnedý

sivá
Rozmer

Povrchu

antracit

modrá

hnedý

sivá

29 cm x 43 cm

Otvorený

PT010101

PT010201

PT010501

PT010601

29 cm x 43 cm

Uzavretý

PT010101C

PT010201C

PT010501C

PT010601C

Uzavretý Povrchu

Premier Plus

Premier Rib

Perfektná protišmyková rohož, ktorá
dopľňa Premier Plus a Premier Track.

Vhodná do vnútorných prechodov alebo do vonkajších
prekrytých vstupov. - Ideálna na zasadenie do podlahy.
- Čistiaca zóna je vhodná aj pre prejazd nákupných vozíkov.
- Jednotlivé dlaždice ľahko zapadnú do seba a možno s nimi
pokryť akýkoľvek želaný priestor. - Dlaždice možno jednoducho
orezať. - K dispozície nábehové hrany pre voľné položenie na
podlahu. - Horľavosť rohože testovaná v súlade s európskou
normou EN13501 triedy B(F1) S1. - Výška produktu: 18 mm

Rozmer

Povrchu

antracit

sivá

29 cm x 43 cm

Otvorený

PMP010101

PMP010601

29 cm x 43 cm

Uzavretý

PMP010101C PMP010601C

antracit

40

Ideálna na použitie v priestore vjazdu pred
ostatnými Premier dlaždicami na odstránenie
vlhkosti a nečistôt z obuvi. - Ryhovaná
gumová vložka redukuje riziko pošmyknutia
- Jednoduchá inštalácia, čistenie a údržba Možno priamo spájať s Premier Plus a Premier
Track dlaždicami. - Výška produktu: 12mm

@COBAeurope

povrchu

Povrchu

čerň

29 cm x 43 cm

Otvorený

PR010101

29 cm x 43 cm

Uzavretý

PR010101C

sivá
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Premier Surface

Rohož, ktorá sa inštaluje na existujúcu podlahu
Vstupná čistiaca zóna tvorená zo spojovacích dlaždíc s kobercovou
vložkou, vhodná na priame položenie na podlahu. - Povrch rohože
nemá otvory, zachytáva nečistoty čím chráni podlahu. - Odolné
kobercové vložky majú vysokú absorbčnú schopnosť - Telo dlaždice
je vyrobené zo 100% recyklovaných materiálov. - Rohož je vhodná
pre vysokofrekventované vstupné priestory. - V ponuke sú nájazdové
hrany a rohy, ktoré odolávajú nárazom nákupných vozíkov, nájazdové
hrany sa privŕtajú k povrchu a udržia rohož na mieste. - Protišmykový
test podľa BS 7976-2:2002. - Výška produktu: 12 mm
Rozmer
30 cm x 30 cm

antracit

modrá

hnedý

sivá

PSC010101

PSC010201

PSC010501

PSC010601

Ukončenie

čierna

Hrany : 78 mm x 2,0m dĺžka

PSE00002

Rohy: 100 mm x 100 mm

PSC00004

antracit

modrá

hnedý

sivá

Treadwell

Vstupné dlaždice vyrobené z
recyklovaného materiálu.
Dlaždice môžu byť zapustené v
podlaheDlaždice môžu byť zapustené
v podlahe - Vyrobené z recyklovaných
pneumatík - Vyzerajú štýlovo keď sú uložené v
rade alebo ako parkety - Povrch dopľňa každý
interiér - Výška produktu: 10mm
Rozmer
305 mm x 305 mm (x10)

Natural
TW050001

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

PathMaster Alu

Cenovo efektívna vstupná rohož
kombinovaná s hlinníkom
100% Polypropylénový koberec s hlinníkovou vložkou - Dodáva sa
vo flexibilných roliach 10m dĺžky a 2m šírky - jednoduché položenie
na požadovanú šírku - Inštaluje sa do zapustenej podlahy, alebo
sa lepí na podlahu so skosenými okrajmi - Rezanie na požadovanú
veľkosť je možné priamo na mieste za použitia ručnej pílky - Výška
produktu: 10 mm
Rozmer
2 m x 10 m
2 m x metráž (max. 10 m)

antracit

PathMaster Duo

Atraktívna a funkčná rohož kombinuje pásy jemných a hrubých vlákien pre
lepšiu čistiacu schopnosť. - Dvojité vlákno (polypropylénové vpichované
vlákno s polyamidovým) dokonale zoškrabuje nečistoty a čistí podrážky. Nepriepustný povrch rohože zachytáva nečistotu a vlhkosť v kanálikoch medzi
ednotlivými pásmi. - Rohož môže byť zapustená do podlahy alebo položená
na povrch podlahy. - Výška produktu: 13 mm

42
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sivá
PMB060004

PMB010004C

PMB060004C

sivá

Rozmer

Rohož s moderným dizajnom

antracit
PMB010004

2 m x 20 m
2 m x metráž (max. 20 m)

antracit

www.cobaeurope.sk

antracit

sivá

PMD010001

PMD060001

PMD010001C

PMD060001C

sivá

NOVÝ
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PathMaster3

Kvalitné vstupné rohože v praktickom
dlaždicovom prevedení.
Ľahšia preprava ako rohož v roli - Jednoduchá inštalácia - jednoducho
položte na podložku pomocou lepiaceho prostriedku. Stačí len odrezať
z posledného radu dlaždíc. - Odolný povrch zabraňuje spadnutiu
nečistôt cez rohož, čo robí čistenie rýchlym. - Potenciálne menej
odpadu v porovnaní s rezaním z role. - Mnoho variant povrchov
ponúka veľkú flexibilitu. - Vymeňte jednotlivé dlaždice, ak sa poškodia
- nie je nutné meniť celú plochu. - Výška produktu: 13mm
Rozmer
45cm x 45cm

Antracit

sivá

PM010007

PM060007

Rozmer

antracit/Sivá

23,5 cm x 75 cm

Antracit

PM010008

sivá

antracit/sivá

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Alba

Vstupná zóna v dlhých pásoch
Výnimočne odolný koberec vyrobený z materiálu ECONYL® recyklovaný
nylonový materiál vyrobený z vyradených rybárskych sietí a iných
zdrojov. - Ideálne pre vysokofrekventované vstupné priestory, ako
sú chodníky a koridory. - Nylonové vláknoabsorbuje veľa vlhkosti a
je odolné voči poškodeniu. - efektívny spôsob, ako chrániť vnútorné
podlahové plochy. - K dispozícii s voliteľným okrajom v závislosti na
požiadavkách aplikácie. - Vhodná pre nalepenie od steny po stenu,
alebo iba položenie na podlahu. - Môže byť použitá ako súčasť
dvojstupňového systému vo vysokofrekventovaných prostrediach. Výška produktu: 9.2 mm
Rozmer
2 m x metráž

Antracit

modrá

hnedý

sivá

AB010008C

AB020008C

AB050008C

AB060008C

Antracit

modrá

hnedý

sivá

Toughrib Diagonal

Záťažová vstupná rohož s diagonálnym rebrovaním
Rohož v rolke vhodná do náročných vstupných priestorov. - Diagonálny rebrovaný dizajn
zoškrabuje nečistoty a absorbuje vlhkosť zo všetkých typov obuvi. Toughrib Diagonál je dodávnaný
v rolkách alebo rezaných dĺžkach. - Materiál 100% v roztoku farbené, UV stabilizované
polypropylénové (PP) vlákna. - Certifikované podľa EN 14041 : 2004. - Horľavosť: EN13501 Euro
klasifikácia Efl. - Protišmykový test : EN 14401 : 2004. - Výška produktu: 8.2 mm
Rozmer
2 m x 25 m roll
2 m x metráž

drevené uhlie

drevené uhlie

tmavý modrá

sivá

TRD010001

TRD020001

TRD060001

TRD010001C

TRD020001C

TRD060001C

tmavý modrá

sivá

Toughrib Contract

Ryhovaná rohož v rolke
Toughrib Contract je flexibilná rohož s rebrovaným dizajnom navrhnutá pre rušné vstupy. Rohož redukuje vnášanie nečistôt a vlhkosti kombináciou nizkych a vysokých vlákien, ktoré
zabezpečujú dokonalé zoškrabanie nečistôt. - Povrchový vzhľad rýhovaný. - - 11 rokov
záruka proti vyblednutiu. - Štandardné veľkosti sa dajú prať v práčke pre ľahkú starostlivosť. Výška produktu: 7.5 mm ± 10%
Rozmer
2 m x 30 m roll
2 m x metráž

44

antracit

modrá

hnedý

sivá

TR010006

TR020006

TR050006

TR060006

TR010006C

TR020006C

TR050006C

TR060006C

@COBAeurope
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modrá

sivá
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Needlepunch

Univerzálna kobercová rohož dostupná v rôznych dĺžkach
Kobercová polypropylénová vstupná rohož v rolkách - Textúra vlákien
rohože poskytuje vynikajúcu stieraciu a čistiacu schopnosť - Ideálna
na použitie pre vstupné priestory, recepcie (plošná inštalácia) - Tiež
vhodná pre položenie na exitujúcu podlahu ako behúň (voliteľné bočné
lemy) - Výška produktu: 10,8 mm
Rozmer
2 m x metráž (max 21 m)

drevené uhlie

šedá

NP010001C

NP060001C

NP010001

NP060001

2 m x 21 m

drevené uhlie

šedá

NOVÝ

Precision Loop

Precision Nib

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.

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.

čierna

tmavo šedá

uhlová

svetlo šedá

vínovo červená

čierna

uhlová

svetlo šedá

vínovo červená

červená

červená

svetlo hnedá

oranžová

tmavo hnedá

tmavo zelená

svetlo béžová

zlato béžová

oranžová

tmavo hnedá

tmavo zelená

svetlo zelená

modrá

nebesky modrá

žltá

biela

svetlo zelená

svetlo modrá

žltá

fialová
Rozmer

čierna

tmavo šedá

uhlová

svetlo šedá

vínovo červená

PL010001

PL160001

PL110001

PL090001

PL010001

Rozmer

červená

svetlo hnedá

oranžová

tmavo hnedá

tmavo zelená

2m x 23m

PL160001

PL160001

PL160001

PL050001

PL010001

svetlo zelená

modrá

nebesky modrá

žltá

biela

PL010001

PL160001

PL020001

PL070001

PL010001

2m x 23m

Rozmer
2m x 23m

Rozmer
2m x 23m
Rozmer
2m x 23m
Rozmer
2m x 23m
Rozmer
2m x 23m

námornícka modrá nebesky modrá

ružová

biela

čierna

uhlová

svetlo šedá

vínovo červená

červená

SC010001

SC110001

SC060001

SC320001

SC310001

svetlo béžová

zlato béžová

oranžová

tmavo hnedá

tmavo zelená

SC210001
svetlo zelená
SC420001

SC220001
SC170001
SC050001
námornícka
nebesky modrá svetlo modrá
modrá
SC180001
SC020001
SC430001

fialová

ružová

biela

SC200007

SC260001

SC130001

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

SC040001
žltá
SC070001

Vstupné rohože

Rohože pre každú príležitosť a všetky ročné obdobia
Od ťažkých vstupných rohoží po domáce rohože, COBA Europe má všetko!
Táto sekcia je plná súčasných aj tradičných vzorov tak, aby vyhovovali
väčšine rozpočtov, s rôznymi možnosťami a širokou škálou veľkostí,
farieb a sú pre vnútornú aj vonkajšiu kontrolu nečistoty a vlhkosti.

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 - Výška
produktu: 7 mm

Rozmer

čierna/sivá

čierna/hnedý

čierna/modrý

0,6 m x 0,9 m

VP010601

VP010501

VP010201

čierna/červená
VP010301

0,9 m x 1,2 m

VP010604

VP010504

VP010204

VP010304

0,9 m x 1,5 m

VP010602

VP010502

VP010202

VP010302

1,2 m x 1,8 m

VP010603

VP010503

VP010203

VP010303

0,9 m x metráž (max. 25 m)

VP010607C

VP010507C

VP010207C

VP010307C

1,2 m x metráž (max. 25 m)

VP010608C

VP010508C

VP010208C

VP010308C

čierna/sivá

čierna/hnedý

čierna/modrý

čierna/červená

0,6 m x 0,9 m

Rohož navrhnutá na zachytenie špiny a
nečistôt pre ochranu podláh v interiéroch.
- Nemačkavý povrch rohože rýchlo vysychá.
- Spodná strana z PVC s úpravou proti
pošmyknutiu, nezanecháva šmuhy. - Materiál
vlasu rohože: 100 % polypropylén - Výška
produktu: 7 mm

Ideálna vstupná čistiaca zóna. - Rohož
účinne absorbuje špinu a vlhkosť. - Hrubé
vlákna rohože zoškrabujú špinu, zatiaľ
čo jemné vlákna zachytávajú nečistoty
a vlhkosť. - Rohož je odolná voči UV
žiareniu a teplote od 0 ºC do 60 ºC.
- Polypropylénový povrch so spodnou
stranou z PVC Výška rohože: 7mm

46

modrý

červená

hnedý

sivá

PP020001

PP030001

PP050001

PP060001

PP020002

PP030002

PP050002

PP060002

1,2 m x 1,8 m

PP020003

PP030003

PP050003

PP060003

červená

@COBAeurope

čierna/Hnedý

Duo

0,9 m x 1,5 m

modrý

čierna/modrý

Entra-Plush

Rohož odolná voči pokrčeniu

Rozmer

čierna/sivá

hnedý

Moderná rohož s dvojitým vláknom

Rozmer

čierna/sivá

čierna/modrý

0,6 m x 0,9 m (balenie 2 ks)

DU010001

DU020001

0,9 m x 1,5 m

DU010002

DU020002

Rozmer

čierna/Hnedý

0,6 m x 0,9 m (balenie 2 ks)

DU050001

0,9 m x 1,5 m

DU050002

sivá

www.cobaeurope.sk
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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
- Výška produktu: 9 mm
Rozmer

čierna/sivá

čierna/hnedý

čierna/modrý

0,6 m x 0,85 m

LM010601

LM010501

LM010201

čierna/červená
LM010301

0,85 m x 1,2 m

LM010604

LM010504

LM010204

LM010304

0,85 m x 1,5 m

LM010602

LM010502

LM010202

LM010302

1,15 m x 1,75 m

LM010603

LM010503

LM010203

LM010303

čierna/sivá

čierna/hnedý

čierna/modrý

čierna/červená

Toughrib

Robustná rohož, zachytáva kamienky
Rebrovaný povrch rohože je určený pre náročné vstupné zóny,
vytvára „kanáliky“ na zachytenie špiny a nečistôt. - Vysušuje vlhkosť
z podrážok,čím zvyšuje bezpečnosť chôdze na hladkej podlahe.
- Spodná strana rohože z PVC s úpravou proti pošmyknutiu,
nezanecháva šmuhy. - Trieda horľavosti: podľa európskej normy EN
13501-1. - Materiál vlasu rohože: 100 % polypropylén - Spodná
strana – ochrana proti znečisteniu a pošmyknutiu, vyrobená z PVC Výška produktu: ISO 1766 - 6 mm ±0,5 mm
Rozmer

čierna

hnedý

sivá

červená

čierna

hnedý

sivá

červená

zelená

0,6 m x 0,9 m

TR010001

TR050001

TR060001

TR030001

TR040001

0,8 m x 1,2 m

TR010004

TR050004

TR060001

TR030004

TR040004

0,9 m x 1,5 m

TR010002

TR050002

TR060002

TR030002

TR040002

1,2 m x 1,8 m

TR010003

-

-

-

-

zelená

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. - Výška produktu: 8 mm
čierna

béžový

0,6 m x 0,9 m

Rozmer

MF010001

MF210001

0,9 m x 1,5 m

MF010002

MF210002

čierna

béžový

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Vstupné rohože

COBAwash®

Enviro-Mat

Vyrobená zo 100%
recyklovaných materiálov
Robustná vstupná rohož vyrobená zo 100% z
recyklovaných materiálov. - Podložka rohože
je vyrobená z odolnej recyklovanej gumy, ktorá
zamedzuje pohybu na podlahe. - Vyvýšený
povrch polyesterového vlákna je vyrobený z
recyklovaných plastových fliaš, vlákno dobre
čistí podrážky od nečistôt a nánosov. - Rohož
je po krajoch ukončená olemovaním. - Rohož
je odolná UV žiareniu a jej farby nevyblednú.
- Materiál vlasu rohože: 100% recycled plastic
(bottles) - Výška produktu: 10 mm
Rozmer
0,6 m x 0,9 m

čierna

hnedý

EM010001

EM050001

0,9 m x 1,5 m

EM010002

EM050002

1,2 m x 1,8 m

EM010003

EM050003

Rozmer
0,6 m x 0,9 m

čierna

hnedý

sivá

modrý

sivá

modrý

EM060001

EM020001

0,9 m x 1,5 m

EM060002

EM020002

1,2 m x 1,8 m

EM060003

EM020003

Superdry

Výborne zoškrabuje a zachytáva nečistoty
Extrémne tvrdý vlas rohože z polypropylénu. - Odolná rubová strana z
nitrilovej gumy zaručuje dlhú životnosť rohože. - Rohož účinne zachytáva
vlhkosť z podrážok. - Spevnený zvýšený lisovaný vzor na povrchu
zachytáva nečistoty a vlhkosť. - Zvýšené okraje zachytávajú nečistoty
a vlhkosť, a tým chránia podlahy. - Jednoduché čistenie – rohož stačí
povysávať a vystriekať prúdom vody. - Zadrží až 5,4 litra vody na m2. Výška produktu: 7 mm
čierna

modrý

červená

hnedý

sivá

0,6 m x 0,9 m

Rozmer

WH010001

WH020001

WH030001

WH050001

WH060001

0,85 m x 1,5 m

WH010003

WH020003

WH030003

WH050003

WH060003

1,15 m x 1,75 m

WH010004

WH020004

WH030004

WH050004

WH060004

čierna

modrý

červená

Dirt Trapper

Obľúbená na čistenie špinavých topánok a labiek zvierat!
Rohož s vlasom z čistej bavlny s 5-ročnou zárukou. - Protišmyková
spodná strana z latexu. Možno ju prať v práčke (40oC ) a sušiť v
sušičke. - Kvalitná bavlnená rohož nepustí špinu za prah dverí. Ultraabsorpčné bavlnené vlákna zachytia mokrú, suchú a dokonca
mastnú špinu z podrážok. - Bavlna je materiál s najlepšou absorpciou
– aktívne chráni koberce a podlahy pred poškodením (voda,
kamienky, blato). - Absorbciou vlhkosti znižuje riziko pošmyknutia
na hladkých podlahách. - Materiál vlasu rohože: 100% bavlna Výška produktu: 4 mm
Rozmer
0,5 m x 0,75 m

bridlice

dub

borovica

DI060004

DI140004

DI150004

0,75 m x 1 m

DI020002

DI060002

DI140002

DI150002

0,75 m x 1,5 m

DI020003

DI060003

DI140003

DI150003

blankyt
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blankyt
DI020004

bridlice

dub
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borovica
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hnedý

sivá
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Logomat

Vstupné rohože

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 66 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.

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C61

C63

C64

C65

C66

C27
C60

C62

C26
C59

C24
C57

C25

C23
C56

C58

C22

C17
C50

C55

C16
C49

C21

C15
C48

C54

C14
C47

C20

C13
C46

C53

C12
C45

C18

C11
C44

C19

C10

CO7
C40

C43

CO6
C39

CO8

CO5
C38

CO9

CO4
C37

C42

CO3
C36

C41

CO2

LG000005

C35

Špeciálny rozmer

CO1

LG000002

C34

LG000001

1,15 m x 1,75 m

C52

Číslo položky

0,85 m x 1,5 m

C51

Rozmer

Pretože Promomat je vytlačený digitálne,
môže byť prakticky akýkoľvek dizajn a farba
reprodukované na povrchu.

Promomat
Rohože sú tlačené digitálne pre dokonalé rozlíšenie a reprodukciu farieb. - Dosiahnuť zážitok zo
značky pridaním grafiky na podlahe. - Ideálna v prípade, keď je potrebný veľký počet rohoží. Nedopustite, aby váš výrobok bol bez povšimnutia - vysoká kvalita reprodukcie farieb je ideálna
pre posilnenie predajného miesta. - Rozšírte svoju firemnú identitu po celom objekte. - Rohože
s vaším logom sú tiež skvelý darček pre klientov. - Nákladovo efektívny doplnok k propagačným
predmetom - bol použitý k podpore uvádzania filmov, udalostí a produktov na trh. - Návrh
doručíme do 10 pracovných dní od objednávky. - Celkový čas výroby nie je dlhší ako 4 týždne.
- Výška produktu: 6mm

Coir

Tradičná kokosová rohož
Natural

čierna

Tmavý hnedý

Tradičná vstupná kokosová rohož. - Prírodné vlákna rohože dokážu
vynikajúco zachytávať nečistoty a absorbovať vlhkosť. - Vhodná na
použitie ako vstupná čistiaca zóna. - Jednoduché čistenie pomocou
vysávača, prípadne stačí nečistoty z rohože vytriasť. - Materiál vlasu
rohože: Kokosová - Výška produktu: 17 mm or 23 mm
Rozmer - Natural

17 mm

23 mm

40 cm x 80 cm

CM050005

CM050008

50 cm x 100 cm

CM050006

CM050009

60 cm x 120 cm

CM050007

CM050010

1mx6m

CM050001

CM050003

CM050001C

CM050003C

1 m x metráž
2mx6m
2 m x metráž
Rozmer - 17 mm Farebné
1 m x 6 m x 17 mm

sivá

1 m x metráž x 17 mm
2 m x 6 m 17 mm
2 m x metráž x 17 mm

CM050002

CM050004

CM050002C

CM050004C
čierna

Tmavý hnedý

sivá

CM010001

CM050001DB

CM060001

CM010001C

CM050001DBC

CM060001C

CM010002

CM050002DB

CM060002

CM010002C

CM050002DBC

CM060002C

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Octoroll

Extrémne tvrdá gumená rohož v metráži.
ideálna pre vonkajšie vchody - veľké otvory umožňujú prepadávanie
nečistôt cez rohož - povrch účinne čistí nečistoty z obuvi - Výška
produktu: 13mm
Rozmer

čierna

1 m x 9,3 m

RM010014

1 m x per linear metre

RM010014C

Entramat

Loopermat

Rohož vyrobená z odolných flexibilných pruhov vytlačovaných z PVC. - Mriežkový povrch
rohože zachytáva nečistoty z podrážok. - Rohož je obojstranná, testovaná na protišmykové
vlastnosti EN 13552 – R10. - Nečistoty prepadávajú cez otvory – rohož stačí zdvihnúť a
pozametať pod ňou. - V ponuke sú modely Standard (veľkosť otvorov: 22 mm x 22 mm) a
Heavy Duty (veľkosť otvorov: 22 mm x 10 mm). - Bezpečnostné nábehové hrany zabraňujú
zakopnutiu a umožňujú prístup mechanizmom s kolieskami. - Výška produktu: 12 mm

Mäkká rohož so slučkovými dizajnom
z mäkkčeného viaczložkového PVC. Zachytáva jemné nečistoty napr. piesok.
- Makký povrch je príjemný,preto je vhodná
ako bazénová, záhradná rohož. - Odolná voči
UV žiareniu, vďaka čomu jej farba nebledne. Jednoduché čistenie – nečistoty stačí z rohože
vytriasť. - V ponuke 2 typy so spodnou PVC
podložkou, alebo bez nej - Výška produktu: 9
mm Bez podložky or 14 mm S podložkou

Rozmer

Heavy

Standard

0,6 m x 1,2 m

ED010101

ES010101

1 m x 1,5 m

ED010102,

ES010102

1,2 m x 1,8 m

ED010103

ES010103

Unbacked

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 - Výška produktu: 10 mm
Rozmer

modrá

sivá

0,9 m x metráž (max. 9 m)

LU020909C

LU060909C

1,2 m x metráž (max. 9 m)

LU021209C

LU061209C

Backed

sivá

0,9 m x metráž (max. 9 m)
1,2 m x metráž (max. 9 m)

@COBAeurope

LB061209C

Unbacked

modrá

sivá

0,9 m x 9 m

LU020909

LU060909

1,2 m x 9 m

LU021209

LU061209

Backed

sivá

0,9 m x 9 m

LB060909

1,2 m x 9 m

LB061209

čierna

0,8 m x 1,2 m

RP010002

0,9 m x 1,5 m

RP010001

sivá

Unbacked
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Backed
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Vstupné rohože

Ringmat

Extrémne odolná gumová rohož
Extrémne odolná gumená rohož. Dlhodobá životnosť aj v náročných externých aplikáciách.
- Nečistoty prepadávajú cez otvory v rohoži. - Vhodná do prostredia s vysokou vlhkosťou
a na miesta, ktoré môžu byť zľadovatené alebo zasnežené. - V ponuke 2 typy rohože, s
osemuholníkovým vzorom (Octomat), alebo vzorom včelieho plástu (Honeycomb). - V prípade
pokrytia väčších plôch možnosť použitia gumených spojok. - K dispozcícii sú farebné kefky
(čierna, modrá, červená, zelená, sivá alebo žltá (možnosť zostavenia jednoduchého loga). Testovaná na protišmykové vlastnosti – EN 13552 výsledok kategória R10. - Materiál rohože:
prírodná guma (UV stabilizovaná) - Výška produktu: 23 mm

Octomat

Číslo položky

Honeycomb

Číslo položky

0.4 m x 0,6 m (17 mm)

RM010012

0.4 m x 0,6 m (23 mm)

RM010011

0,6 m x 0,8 m

RM010009

0,6 m x 0,8 m

RM010006

0,5 m x 1 m

RM010013

0,8 m x 1,2 m

RM010001

1 m x 1,5 m

RM010003

1 m x 1,5 m

RM010002

Octomat

Honeycomb

Fingertip

COBAscrape

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) - Výška
produktu: 13 mm

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 - Výška produktu: 6 mm

Gumová “škrabka” pre vonkajšie aplikácie

Rozmer

Odolná viacúčelová nitrilová rohož

Číslo položky

0.35 m x 0,6 m (10 mm)

FT010007

Rozmer

0,6 m x 0,8 m

FT010001

0,85 m x 0,75 m

Číslo položky
CS010001

0,8 m x 1 m

FT010002

0,85 m x 1,5 m

CS010002

0,9 m x 1,5 m

FT010006

0,85 m x 3 m

CS010003

0,9 m x 1,8 m

FT010003

1,15 m x 1,75 m

CS010004

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

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. - Výška produktu: 1,5 mm
Rozmer
0,45 m x 1,17 m (balenie 4 ks)

biela

modrá

WC000004

WC020004

biela

modrá

Clean-Step

Zachytáva jemné častice
Rohož chráni pred nečistotami a baktériami. - Priľnavý povrch
dezinfekčnej rohože priťahuje a zachytáva prach a nečistoty. Vymeniteľná, účinná a ekonomická protimikrobiálna rohož. Stačí
jednoducho odtrhnúť použitú vrstvu a odkryť novú. - Pevná podložka
pomáha chrániť rohož pred poškodením spôsobeným podrážkami. Výška produktu: 6.5 mm
Rozmer
0,8 m x 0,6 m (včítane 60 vrstiev podložky)

@COBAeurope

modrá
WC020011

0,8 m x 1,3 m (včítane 60 vrstiev podložky)

WC000022

WC020022

0,6 m x 0.76 m (náhradné náplne 60 vrstiev)

WC000003

WC020003

biela

52

biela
WC000011

modrá

www.cobaeurope.sk
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Pracovali sme pre voľný čas.

COBA Europe dodáva priemyslu pre voľný čas Safety rohože a ponúka škálu
možností, ktoré odzrkadľujú skúsenosti v tejto oblasti. Hygienické protišmykové
rohože pre plavárne a šatne, kvalitné žinienky pre telocvične a náraz tlmiace
testované gumové Safety rohože pre ihriská, sú len chuťovkou v porovnaní s tým
čo ponúkame. Dodávame aj rad jazdeckých rohoží pre chov a ustajnenie koní.

Sport-Tile

Odolné gumové dosky so zámkami
Odolná spájateľná gumová dlaždica pre šport.
- Vhodná na ochranu podláh v posilňovniach
a na hokejových štadiónoch. - Pomáha
znižovať hladinu zvuku. - Znižuje otrasy a
pohlcuje vibrácie. - Jednoducho sa inštaluje.
- Výška produktu: 10 mm
Rozmer

Číslo položky

Dlaždica 0,61 m x 0,61 m

WR010001

Hrana 0,61 m x 0,61 m

WR010002

Rohový kus 0,61 m x 0,61 m

WR010003

Weightroom Mat

Robustná gumová dopadová rohož
Odolná rohož ideálna do priestorov, kde sa
posilňuje s činkami. - Extrémna odolnosť. Vyrába sa z pevnej prírodnej gumy. - Chráni
podlahu pred účinkami padajúcich ťažkých
predmetov. - Znižuje hlučnosť pri nárazoch
činiek. - Výška produktu: 12 mm or 17 mm
Rozmer

Číslo položky

1,2 m x 1,8 m x 17 mm

HM010001

1,2 m x 1,8 m x 12 mm

HM010002

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Rohože pre voľný čas

Rohože pre voľný čas

Leisure Mat

Originálna PVC rohož pre bazény
Vyrába sa z pružnej zmesi vinylu. Hygienická – nepodporuje rast baktérií.
- Ideálna do prezliekarní a okolo bazénov. - Navrhnutá tak, aby
eliminovala riziko pošmyknutia v mokrom prostredí. - Otvory rohože
umožňujú odtečenie vody. - Príjemne sa po nej kráča, dokonca aj
naboso. - Štandardne sa dodáva s bezpečnostnými zrezanými okrajmi.
- Veľkosť otvorov: 30 mm x 10 mm. - Výška produktu: 12 mm
Rozmer

modrá

červená

zelená

0,6 m x 1,2 m

LM020612

LM030612

LM040612

1 m x 1,5 m

LM021015

LM031015

LM041015

modrá

červená

zelená

Diamond Grid

Flexibilná PVC rohož pre bazény a sauny
Otvorená štruktúra rohože s diamantovými otvormi. - Proti šmykový
povrch zabezpečí bezpečnú chôdzu. - Rohož je pohodlná pre bosé nohy.
- Špeciálne navrhnuté spodné výstupky majú výbornú drenážnu schopnosť.
- Ľahko sa čistí , zroluje a presunie. - Výška produktu: 8.5 mm
Rozmer

modrá

sivá

1 m x 4,8 m

DG020001

DG060001

1mx9m

DG020002

DG060002

Flexi-Deck

Vhodná do spŕch a okolo bazénov
Flexibilné dlaždice z PVC vhodné na použitie v oddychových priestoroch. - Ideálne na použitie
v sprchách a okolo bazénov. - Povrch s textúrou výborne chráni pred pošmyknutím. - Otvory
umožňujú odtekanie vody. - Výstupky na spodnej strane rohože poskytujú výnimočné vlastnosti
na zaistenie odvádzania tekutín. - Spojenie dielov umožňuje pokryť plochu ľubovoľného tvaru a
veľkosti. - Príjemne sa po nich kráča, dokonca aj naboso. - Výška produktu: 13 mm

zelená
Rozmer
Dlaždica 30 cm x 30 cm (balenie po 9ks)

54

červená

sivá

čerň

čerň

modrá

červená

zelená

sivá

FD010001

FD020001

FD030001

FD040001

FD060001

Female hrana (balenie po 3ks)

FD010002F3

FD020002F3

FD030002F3

FD040002F3

FD060002F3

Male hrana (balenie po 3ks)

FD010002M3

FD020002M3

FD030002M3

FD040002M3

FD060002M3

Rohový diel (balenie po 4 ks)

FD010004

FD020004

FD030004

FD040004

FD060004

@COBAeurope
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Rohože pre voľný čas

Fatigue-Step

Spájateľné bezpečnostné
gumové dlaždice
Vzájomne spájateľné gumové odpružené
dlaždice. - Sú vhodné na zvýšenie
bezpečnosti na vonkajších ihriskách. - Rohože
sú testované na kritickú výšku pádu 0,6 m (BS
EN 1177:1998) - Komfortná a odolná gumová
zmes. - Rohože vďaka otovrom majú suchý
povrch aj v mokrom prostredí. - Rohože majú
attest na protišmyk podľa EN13552 kat. R10.
- Výška produktu: 18 mm
Rozmer

Číslo položky

Dlaždica 0,9 m x 0,9 m

SS010001

Ringmat Honeycomb

Bezpečná dopadová rohož pre ihriská
Gumená rohož, ktorá prešla testom kritickej
výšky pádu. - Vhodná predovšetkým na
detské ihriská. - Dlhodobá životnosť aj v
náročných exteriéroch. - Cez otvory rohože
môže rásť tráva. - Testovaná pri kritickej výške
pádu 1,0 m v súlade s požiadavkami normy
BS EN 1177:1998. - Produkt prešiel testom
šmykľavosti v súlade s normou EN 13552
v kategórii R10. - K dispozícii sú diely na
spojenie rohoží, vďaka ktorým možno pokryť
väčšie plochy. - Výška produktu: 23 mm
Rozmer

Číslo položky

0,8 m x 1,2 m

RM010001

1,0 m x 1,5 m

RM010002

spojka

RM010004

Stablemat
Rohož Stablemat nepohlcuje prach, čím zaručuje zdravšie prostredie
v stajniach. - Reliéfny povrch prináša dodatočnú oporu na ochranu
pred pošmyknutím. - Rubová strana rohože Stablemat má drážky
zabezpečujúce efektívne odtekanie kvapalín a močoviny. - Ponúka
jemné odpruženie a zároveň je dostatočne pevná, aby odolala konským
kopytám. - V zime poskytuje teplo a izoluje. - Jednoduchá montáž
– rohože možno navzájom pospájať a pokryť celú plochu dlážky. Vysokokvalitná 100 % neporózna guma. - Výška produktu: 12 mm or
17 mm
Rozmer

Číslo položky

1,2 m x 1,8 m x 17 mm

HM010001

1,2 m x 1,8 m x 12 mm

HM010002

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

PVC lamelové závesy
Široký výber PVC lamiel s hákmi pre vytvorenie
závesov pre každé komerčné prostredie.

PVC lamelové závesy sa používajú ako vonkajšie a vnútorné teplotné clony, ale
môžu sa použiť aj ako bariéra proti dymu, prachu, lietajúcemu hmyzu, vtákom
atď. Môžu sa použiť tiež na zníženie úrovne hluku medzi výrobnou časťou a
tichými časťami ako napr. Kontrola kvality vo výrobných priestoroch.
Vyrobené z vysoko kvalitného, nízko toxického materiálu bez kadmia,
majú extrémne dobrú priehľadnosť a konzistenciu farieb ako aj rozmerovú
toleranciu. Pásy typu “Buffer” sú dostupné pre extrémne podmienky,
kde by mal materiál pásov “Standard” obmedzenú životnosť.

Flexibilita - 3 spôsoby, ako si objednať
• Komlpetná sada – Vyrobené na mieru, cena za m2.
• Rolka - Celá 50m rolka PVC lamiel.
• Lamely - Náhradné lamely, cena za bežný meter spolu s
namontovaným hákom.

Jednoduchá inštalácia
Kompletné sady pre dvere sa ľahko inštalujú a sú dodávané s
návodom na použitie.
Ak si objednávate lamely na metre, háky sú pribalené. Takže si
nemusíte robiť ťažkosti s ich pripevnením, čím je oprava ešte
jednoduchšia a finančne menej náročná

Úspora nákladov
Možnosť objednať si lamely s pripevnenými hákmi jednotlivo
znamená zníženie prevádzkových nákladov a nižšie riziko
poškodenia počas montáže.
Objednajte si kompletnú dverovú súpravu podľa Vašich
požiadaviek a znížte odpady.

Nakoľko je PVC vodotesné a vzduchotesné,
je jedným z najlepších tepelných izolantov.
Okrem toho, vďaka nízkej tepelnej vodivosti
PVC, môžu lamelové závesy pomôcť ušetriť
energiu.

Nakoľko je PVC vodotesné a vzduchotesné,
je jedným z najlepších tepelných
izolantov. Okrem toho, vďaka nízkej
tepelnej vodivosti PVC, môžu lamelové
závesy pomôcť ušetriť energiu.

Hlasné pracovné prostredie môže viesť k
únavu a riziku nedorozumení v komunikácii.
PVC pásové závesy môžu byť použité ako
tlmič hluku, ktorý chráni pracovníkov pred
prílišným hlukom.

Typ materiálu.
1

56

2

3

4

5

Ref.

Typ

1

Standard

2

Polar

3

Buffer

4

Welding

5

Marker
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Moving Edge je dôveryhodným menom v priemysle,
s reputáciou inovatívnych, vysoko výkonných rezných
nástrojov. V COBA Europe sme vytvorili flexibilnú škálu
bezpečnostných nožov a čepielok, ako aj veľa užitočných
doplnkov.
Moving Edge je hrdá Anglická značka a už viac ako 20
rokov podporuje inovácie s jedinečným sortimentom
dynamických nožov. Prinášame našim zákazníkom nielen
potrebnú voľbu, ale aj podporu pri používaní našich
produktov bezpečne a efektívne na pracovisku.
Bezpečne vyrežte, vyberte rozumne použite Moving Edge.

a brand of

Chcete sa stať distribútorom?
Zobraziť všetky produkty na stránke
MovingEdge.com

Kategórie Produktov
Pracovné rohože

20 - 21

Podlahové pásky & Farby

26 - 29

SD rohože & Príslušenstvo
Podlahové krytiny

Vstupné rohožové systémy
Vstupné rohože

Rohože pre voľný čas

Produkt

A

35
44
28

Bubblemat

15

CablePro

Chair Mats

COBAelite®

COBAelite® ESD

COBAGRiP® Sheet, Schodiskové rohy a Schodiskové nášľapy

COBAmat®
COBArib

COBAscrape
COBAstat

COBAswitch / COBAswitch VDE / COBAswitch BS EN:61111
COBAtape

COBAwash®
Coir

Comfort-Lok
Deckplate

Deckplate Connect

23
15
26-27

35
52
16
19

11

22

32-33

16
18

14, 51
22
18
30

47
49
15
9
9

Diamond Grid

17

Diamond Tread

10

Diamond Grid Leisure
Dirt Trapper
Duo

54
48
46

Entramat

50

Enviro-Mat

48

Entra-Plush
ESD Kits

ESD Accessories
ESD Rubber

Fatigue-Step

Fatigue-Step Grit Top
Fingertip

First-Step

Flexi-Deck

Fluted Anti-Fatigue

46
23
25
24
12, 51
12
47
48
54
10

Gripfoot

31

Gripfoot Hazard

31

Gripfoot Conformable
GripGuard
GripSafe

58

Strana

30

Benchstat

COBAdot

G

53 - 55

Barrier Tape

COBAdeluxe

F

46 - 52

31

Clean-Step

E

36 - 45

Aluminium Stair Tread

Bubblemat Connect

D

32 - 35

35

Adesilex VS45

Aplikátor farby

C

22 - 25

Adesilex G19

Alba

B

3 - 19

Gumové pásy

@COBAeurope

31
29
19
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High-Duty

13

HR Matting

23

High-Duty Grit

13

K

K-Mat

14

L

Leisure Mat

54

Logomat

49

Knee-Saver

Line Marking Paint / Temporary Paint / Survey Paint
Loopermat

M
N
O

Needlepunch

45

Octoroll

50

Orthomat® Diamond

Orthomat® Office

Orthomat® Premium
Orthomat® Ribbed

Orthomat® Standard
Orthomat® Ultimate

7
6

6
8

7

6
8

PathMaster Duo

42

Pecision Loop / Precision Nib
Premier Plus
Premier Rib

Premier Surface
Premier Track

42
36
39
45
40
40
41
40

Priemyselná čierna guma

20-21

Rampmat

13, 50

Ringmat

Ringmat Honeycomb
Safety Deckplate

Senso Dial / Senso Dial ESD
Solid Fatigue-Step
Solid Vinyl
Sport-Tile

Stablemat

Studded Tile
Superdry

51
55
9

11, 22
12
19
53
55
33
48

Treadwell

41

Toughrib

47

Tough-Lock / Tough-Lock Eco
Toughrib Contract

Toughrib Diagonal

U
V
W

7

43

PathMaster Alu

Plan.b / Plan.c / Plan.e

T

47

PathMaster3

Plan.a

S

50
10

Microfibre Doormat

Orthomat® Lite

R

28

Marble Anti-Fatigue

Orthomat® Dot

P

35

34
44
44

Unimat

14

Vyna-Plush

42

Weightroom Mat

53

Worksafe

16

Work Deck

Workstation

17
17

Index

H

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) 645 309 278



sales@cobaeurope.fr



www.cobaeurope.fr

Južná Afrika


+27 (0)11 452 7961



sales@cobaafrica.com



www.cobaafrica.co.za

COBA Europe GmbH - Püllenweg 1 – 3, D-41352 Korschenbroich (Kleinenbroich).
Company Registration No: 5040377.
COBA Europe Ltd - Marlborough Drive, Fleckney, Leicestershire LE8 8UR.
Company Registration No: 5040377.

