Top Clean Trend

®

VSTUPNÍ ZÓNA JE VIZITKOU VAŠEHO DOMU
TOP CLEAN TREND ®
je vysoce kvalitní koberec pro náročné vstupní zóny. Koberce TOP CLEAN
TREND zmírňují náklady na čištění a vypadají velmi reprezentativně.
Koberce jsou konstruovány tak, že nečistota a drobné kamínky jsou
odstraněny z podrážek bot a propadnou mezi jednotlivé prvky
konstrukce koberce. Tímto je koberec optimálně ochráněn, čistící
intervaly se prodlužují a prodlužuje se nejen životnost čistícího koberce,
ale i ostatních podlahových krytin v objektu
KRUHOVÉ TVARY

Materiál:
nosná konstrukce je vyrobena z neohebných
aluminiových profilů
Spojovací prvky:
nerezová lanka v obalu z PVC, uzavřená závitovou
vsuvkou se šroubem
Povrch koberce:
Ripsy - rýhovaný koberec odolný proti opotřebení, profil
s čistícími kartáčky nebo rýhovaný gumový profil

ŠIKMÉ TVARY

Spodní strana koberce:
Aluminiová konstrukce je opatřena na spodní
straně protihlukovými gumovými profily
Výška profilů:
17 mm, 22 mm a 27 mm
Vzdálenost profilů:
4 mm nebo 8 mm

ŠIKMÉ TVARY

Barvy:
Ripsy: antracit, světle šedé, zelený melír,
béžový melír, modré, modrý melír
Stírací lišty:
speciální stírací lišty vestavěné mezi profily
/ pouze u vzdálenosti profilů 4 mm /
Kartáčové lišty:
speciální vestavěné kartáčové lišty / pouze u koberce
o výšce 22 mm a vzdálenosti profilů 4 a 8 mm /
Barvy: černé, šedé nebo modré

VÝŘEZY

Kartáčový profil:
černé nebo šedé kartáčky se štětinami
Nájezdový profil:
se vyrábí pouze pro koberce o výšce 17 mm
Vlastnosti:
Koberce mají vysoký čistící efekt, odstraňují nečistoty,
vstřebávají vlhkost a nemění tvar. Jsou robustní , ale
lehce rolovatelné a tím umožňují dobré vyčištění
prostoru, v kterém je koberec uložen. Koberce jsou
uloženy v podlaze v rámech, aby bylo zabráněno
zakopávání nebo klopýtnutí.

Koberce jsou dodávány
v různých tvarech
podle přání zákazníka

Výměna:
Ripsy a gumové profily jsou lehce vyměnitelné
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Dovozce a dodavatel pro český trh:
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