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Typ Exklusiv 24 
čistící rohož z Al profilů s vložkami svazky štětin 
 

Pro reprezentativní vstupy s vysokou frekvencí pohybu osob 

Velmi dlouhá životnost 

vhodné zvláště pro vnější prostředí pro 1. čistící zónu - odstranění velmi hrubých nečistot a sněhu 

 

Materiál:  
Hliníkový profil se 3 vyčnívajícími škrabákovými hranami  

Výplň Al profilu tvrdý plast  

Svazky štětin z vysoce odolného materiálu polyamid 6.6 

 

Varianty: 
Vzdálenost nosného profilu 5 nebo 10mm 

Kombinace s hliníkovou škrabákovou hranou   

 

Barvy: 
Viz vyobrazení 

svazky štětin v barvě hnědá, žlutá, červená, zelená, modrá, světle šedá, černá  

Al profil možno dodat v provedení elox (zlatá/hnědá/černá) 

 

Vlastnosti: 
Odolná povětrnosti - vhodná pro vnější i vnitřní prostředí  

Vysoký objem zachycení hrubých nečistot 

Vysoká účinnost  

Vysoká bezpečnost - svrchu výborné protiskluzové vlastnosti (svazky velmi hrubých štětin) 

Zespodu zabezpečené proti posunu pásky rýhované gumy 

 

Protipožární vlastnosti: 
Dle EN 11925-2 a EN9239-1: Bfl-s1 

 

Logo: 
Ideální pro barevné logo  

Minimální velikost písma cca 20x10cm (výška x šířka) 

Přesná předloha nutná  

 

Rozměry: 
Výška rohože 24 mm 

Vzdálenost profilů 5 nebo 10mm 

Délka profilu: max. 2,00 m. Větší rohože prováděny jako vícedílné.  

Velké rohože jsou děleny i ve směru hloubky. Při uložení rohože na podkladní nosnou konstrukci musí být 

maximální vzdálenost podpěr 400mm. Nutnost individuálního návrhu. 

 

Normové rozměry (výrobní rozměry rohoží): 
49x34, 59x39, 79x49, 99x59cm 

Vzdálenost profilů 10mm 

Standardní barvy štětin světle šedá, hnědá, černá. 

 



Tvary: 
Libovolný tvar rohože možný 

 

Hmotnost: 
19 kg/m

2
 

 

Čistění, údržba: 
Povrch i podklad pod rohoží řádně vysát, nejlépe denně. 

Při větším znečistění očistit tlakovou vodou. 

 

Záruka: 
2 roky na stabilitu nosné konstrukce rohože (platí při celoplošném uložení na zcela rovný podklad a při řádném 

čištění a údržbě), 6 měsíců na opotřebitelné kartáčové vložky - svazky štětin 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Možnosti uložení rohože 

 
osazovací rám HAGOMAT (rohož zapuštěna na úroveň podlahy, konstrukce rohože leží celoplošně na rovném podkladu) 

 

 
vana na zachycení nečistot HAGOMAT (rohož zapuštěna na úroveň podlahy, pod rohoží dno kam propadají nečistoty) 

 

 
náběhový rám HAGOMAT (pro dodatečné osazení - rohož leží volně na podlaze, náběhový rám je pevně ukotven k podlaze) 



 



 

 


