FUEGO – kusová pratelná rohož
Rohož s dlouhou životností a barevnou stálostí. Široká škála barev nabízí skvělou kombinaci
s interiérem a její nízká hmotnost umožňuje snadnou manipulaci při úklidu nebo praní
v průmyslových pračkách. Díky celoobvodovému lemu je určena pro instalaci na povrch
dlažby. Při výšce  11 mm je schopna zachytit velké množství vlhkosti a vnášených nečistot.
Materiál:
Barva:
Nášlap:
Celková výška:
Celková váha:
Výška vlákna:
Váha vlákna:
Absorpce vody:
Absorpce nečistot:
Údržba:
Reakce na oheň:
Objednací množství:

stálobarevné 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z nitrilové pryže
9 barev dle vzorníku
po celém obvodu v šíři 20 mm, černá nitrilová pryž (nášlap je součástí podkladu rohože)
 11 mm
 2,4 kg/m2
 10 mm
 600 g/m2
3-4 l/m²
800 g/m²
luxovat, podle zatížení čistit mokrou cestou, lze prát v průmyslových pračkách (max. 60 °C)
Cfl-s1 dle EN 13501-1
minimálně 1,5 m2

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
ROZMĚR A
ROZMĚR B
85, 115, 150 cm
STANDARD
libovolně do 700 cm
(bez příplatku)
200 cm
libovolně do 150 cm
NESTANDARD
libovolně do 700 cm
(s příplatkem)
libovolně od 150 do 200 cm
▪ pro zakázkovou výrobu definujte rozměr A+B a barvu
▪ použití nestandardního rozměru za příplatek 10 %
▪ uvedené rozměry jsou včetně nášlapného okraje // výrobní rozměrová tolerance  5 %
▪ rohož je vždy na obvodovém lemu označena etiketou DIAMANT AK s.r.o

ROHOŽE SKLADEM

ROZMĚRY
85x60 cm
115x75 cm
150x90 cm
115x200 cm

DOSTUPNÉ BARVY
všechny barvy
pouze barvy označené
všechny barvy
pouze barvy označené

DOSTUPNÉ BARVY
pouze barvy označené

podklad rohože
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FUEGO – vzorník barev

barvy rohoží s rozměrem A nad 150 cm
barvy skladových rohoží
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