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WYCIERACZKI OBIEKTOWE
ODWODNIENIA LINIOWE – KORYTKO ODWADNIAJĄCE
W wielu przypadkach w obiektach o dużej częstotliwości wejść (od 1000 do 5000 osób dziennie) wniesione
do obiektu błoto pośniegowe zalewa przestrzeń wnęki maty i w tej sytuacji zasadnym jest montaż prostego
urządzenia, które wyprowadzi wodę na zewnątrz budynku. Do tego celu stworzyliśmy lekkie, łatwe w montażu
a przede wszystkim stabilne (w przeciwieństwie do oferowanych wanien innych producentów) korytko
z blachy ocynkowanej, lutowane z odpływem miedzianym o różniej średnicy od 28 mm do 50 mm. Poprzez
swoją konstrukcję i ułożenie poprzeczne do profili maty konstrukcja drenująca wodę odporna jest na bardzo
duże obciążenia dynamiczne.

Wymiary i sposób montażu standardowego korytka odwadniającego
wewnątrz obiektu pod matą czyszczącą

http://bela.com.pl/dwg/wymiary-i-montaz-korytka-odwadniajacego.dwg

Montaż korytka w jastrychu cementowym – Dworzec Gliwice

http://bela.com.pl/dwg/Montaz-korytka-wycieraczka-zewnetrzna.dwg

WYCIERACZKI ROBUST O WYSOKOŚCI 22/24 MM
Produkty o wytrzymałości przydatnej do zastosowania przy odwodnieniu liniowym

Mata aluminiowa z wkładem filcowym
Profile aluminiowe z filcem o grubości 7 mm w wersji niepalnej klasy ogniowej
cfl s1 lub z zastosowaniem filcu (polipropylenu) o grubości 9 mm, o bardzo
dużej wytrzymałości i wysokich parametrach czyszczących.
Duża
wytrzymałość na obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili
o łukowym sklepieniu. Mata zatrzymuje brud w przestrzeniach pomiędzy
profilami i absorbuje nawet do 80% wilgoci z obuwia poprze uwypukloną
powierzchnię filcu. Zalecana tylko do wewnętrznych obszarów wejściowych.
Nadaje się do wejść o każdym natężeniu ruchu. Znakomita na wejścia z funkcją
wwożenia lub wywożenia produktów na wózkach transportowych. Mata w
standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 17 mm, szerokość profila 36 mm, całkowita wysokość maty
21 mm (z filcem o grubości 7 mm) i 23 mm (z filcem o grubości 9 mm).

Mata aluminiowa z filcem i szczotką liniową
Profile aluminiowe z filcem i wzmocnioną szczotką liniową w dowolnych
proporcjach (filc – szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Duża wytrzymałość na
obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym
sklepieniu. Zatrzymuje brud w przestrzeniach pomiędzy profilami poprzez
aktywne działanie szczotki liniowej usytuowanej powyżej płaszczyzny filcu i
absorbuje nawet do 80% wilgoci z obuwia dzięki uwypuklonej powierzchni filcu.
Krótki ciąg suszący maty wewnętrznej daje znakomite efekty czyszczące.
Zalecana tylko do wewnętrznych obszarów wejściowych. Nadaje się do wejść
o każdym natężeniu ruchu, a w szczególności do wejść, gdzie natężenie ruchu
kształtuje się między 10.000 a 20.000 wejść dziennie. Mata w standardzie z
podkładem akustycznym oraz możliwość zastosowania filcu niepalnego klasy
ogniowej cfl s1.
Wysokość profila 17 mm, szerokość profila 12 mm, 36 mm, całkowita wysokość
maty 24 mm.

Mata aluminiowa z wkładem gumowym

Profile aluminiowe z gumą. Duża wytrzymałość na obciążenia dynamiczne
spowodowana zastosowaniem profili o łukowym sklepieniu. Rolowana, łatwa
do czyszczenia. Bezpieczna w warunkach marznącej mżawki. Zatrzymuje w
przestrzeniach pomiędzy profilami brud i wodę w zwiększonej ilości poprzez
uwypukloną aktywną powierzchnię naturalnej gumy. Profile gumowe są
podwójnie karbowane. Zalecana na zewnątrz i do wentylowanych
przedsionków wewnętrznych. Nadaje się do wejść o każdym natężeniu ruchu.
Znakomita na wejścia z funkcją wwożenia lub wywożenia produktów na
wózkach transportowych. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 17 mm, szerokość profila 36 mm, całkowita wysokość maty
23 mm.

Mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową
Profile aluminiowe z gumą i wzmocnioną szczotką liniową w dowolnych
proporcjach (guma – szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Duża wytrzymałość na
obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym
sklepieniu. Zatrzymuje brud w przestrzeniach pomiędzy profilami poprzez
aktywne działanie szczotki liniowej usytuowanej powyżej płaszczyzny gumy.
Bezpieczna w warunkach marznącej mżawki. Wyśmienicie usuwa piasek
i inne zanieczyszczenia. Zalecana na zewnątrz i do wewnątrz budynków.
Nadaje się do wejść o każdym natężeniu ruchu, a w szczególności do wejść,
gdzie natężenie ruchu kształtuje się między 10.000 a 20.000 wejść dziennie.
Znakomita na wejścia z funkcją wwożenia lub wywożenia produktów na
wózkach transportowych. W standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 17 mm, szerokość profila 12 mm, 36 mm, całkowita
wysokość maty 24 mm.

MATA NA KRACIE WEMA – ODWODNIENIE PŁASZCZYZNOWE
Zastosowanie kraty wema jako elementu konstrukcyjnego dającego „piwniczkę” pod zewnętrzna matą
czyszczącą daje gwarancję długiego gromadzenia brudu i śniegu bez obowiązku notorycznego czyszczenia
wejścia. Ułożenie kraty wema bezpośrednio na płaskiej, równej, wypoziomowanej płaszczyźnie zapewnia
stabilność systemu i umożliwia zastosowanie kraty wema o płaskownikach nośnych małych przekrojów
(25x3mm). Na tak stworzony system może najechać samochód osobowy nie wyginając żadnego
z używanych elementów. Gromadząca się woda deszczowa i pośniegowa spłynie bez stosowania spadków
do stworzonego w dolnej płaszczyźnie odpływu.
Stosowanie kraty wema na zewnątrz daje w małych i średnich wejściach możliwość raz w roku
wyczyszczenia przestrzeni pod matą.

Sposób montażu wycieraczki zewnętrznej na kracie wema

http://bela.com.pl/dwg/Sposob-montazu-wycieraczki-na-kracie-wema.dwg

KRATA WEMA Z KORYTKIEM ODWADNIAJĄCYM

Sposób montażu wycieraczki zewnętrznej na kracie wema z korytkiem

http://bela.com.pl/dwg/Sposob-montazu-wycieraczki-na-kracie-wema-z-korytkiem.dwg

KRATA WEMA – WANNA ZAMKNIĘTA Z ODPŁYWEM DO KANALIZACJI

Wanna gromadząca wodę deszczową, stosowana pod wycieraczkami o dużym natężeniu ruchu, wykonana w
ekonomicznej wersji z kątownika ocynkowanego 50x50x3 mm z zamkniętym podłożem wykonanym z blachy
ocynkowanej 0,8 mm. W blasze wykonuję się dowolny otwór pozwalający na montaż syfonu odpływowego.
Dla utrzymania stabilności konstrukcji oraz nośności do 2 ton na koło przez wycieraczkę może przejechać
dowolny pojazd. Zamknięte wanny z zastosowaniem kraty wema wykonujemy w dowolnych wielkościach lub
pożądaną przestrzeń dzielimy na mniejsze elementy. Urządzenia te w pełni zaspakajają potrzeby ruchu
pieszego, są trwałe i gwarantuję wieloletnie użytkowanie. Bez problemowe też jest ich czyszczenie przez
odjęcie poszczególnych warstw tj. najpierw zrolowanie wycieraczki aluminiowej, następnie podniesienie kraty,
a później oczyszczenie podłoża wanny oraz syfonu.

http://bela.com.pl/dwg/Krata-wema-wanna-zamknieta-z-odplywem.dwg

WYCIERACZKI SPECIAL O WYSOKOŚCI 24/27/29 MM

Mata aluminiowa z wkładem filcowym
Profile aluminiowe do mat o różnych nieregularnych kształtach łączone za
pomocą łącznika winylowego lub linki stalowej, które umożliwiają uformowanie
różnych płaszczyzn o dowolnych krzywiznach. Profile aluminiowe uzupełnione
są filcem o grubości 7 mm w wersji niepalnej klasy ogniowej cfl s1 lub z
zastosowaniem filcu (polipropylenu) o grubości 9 mm, o bardzo dużej
wytrzymałości i wysokich parametrach czyszczących. Rolowana, łatwa do
czyszczenia. Zatrzymuje brud i absorbuje 80% wilgoci z obuwia poprze
uwypukloną powierzchnię filcu. Zalecana tylko dla wewnętrznych obszarów
wejściowych. Nadaje się do wejść o dużym natężeniem ruchu. Mata w
standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 20 mm, szerokość profila 30 mm, całkowita wysokość maty
25 mm (z filcem o grubości 7 mm) i 27 mm (z filcem o grubości 9 mm).

Mata aluminiowa z filcem i szczotką liniową
Profile aluminiowe z filcem i szczotką liniową w dowolnych proporcjach (filc
– szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje
brud poprzez aktywne działanie szczotki liniowej usytuowanej powyżej
płaszczyzny filcu oraz absorbuje wilgoć. Wyśmienicie usuwa piasek i inne
zanieczyszczenia. Nadaje się do wejść o bardzo dużym natężeniu ruchu.
Mata w standardzie z podkładem akustycznym oraz możliwość
zastosowania filcu niepalnego klasy ogniowej cfl s1.
Wysokość profila 20 mm, szerokość profila 30 mm, całkowita wysokość
maty 27 mm, możliwość zastosowania wyższej szczotki, co daje większą
aktywność i wysokość całkowitą maty 29 mm.

Mata aluminiowa z wkładem gumowym
Profile aluminiowe do mat o różnych nieregularnych kształtach łączone za
pomocą łącznika winylowego lub linki stalowej, które umożliwiają
uformowanie różnych płaszczyzn o dowolnych krzywiznach. Profile
aluminiowe uzupełnione są gumą naturalną podwójnie karbowaną. Maty
tego typu nadają się znakomicie do drzwi okrągłych i innych
skomplikowanych płaszczyzn. Rolowana, łatwa do
czyszczenia.
Zatrzymuje brud poprzez głębokie do 24 mm przestrzenie pomiędzy
profilami. Zatrzymuje brud i wodę w zwiększonej ilości poprzez uwypukloną
powierzchnię gumy. Zalecana na zewnątrz i do wiatrołapów wewnętrznych.
Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu. Mata w standardzie z
podkładem akustycznym.
Wysokość profila 20 mm, szerokość profila 30mm, całkowita wysokość maty
26 mm

Mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową
Profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową w dowolnych proporcjach
(guma – szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Rolowana, łatwa do czyszczenia.
Wysoki efekt czyszczący poprzez zastosowanie profili ze szczotką liniową.
Bezpieczna w warunkach marznącej mżawki. Zalecana na zewnątrz i do
wiatrołapów wewnętrznych. Nadaje się do wejść z dużym i bardzo dużym
natężeniem ruchu. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 20 mm, szerokość profila 14 mm, 30mm, całkowita
wysokość maty 27 mm, możliwość zastosowania wyższej szczotki,
co daje większą aktywność i wysokość całkowitą maty 29 mm.

WYCIERACZKA – OCYNKOWANA KRATA KARBOWANA NA
KONSTRUKCJI NOŚNEJ
System metalowych, ocynkowanych krat o dużej nośności został stworzony na potrzeby wstępnego
czyszczenia w centrach handlowych oraz sklepach o dużej frekwencji klientów. Poprzez zastosowanie
karbowanej kraty pomostowej unika się możliwości poślizgnięcia. System ten osadzony na ramie nośnej
z kątownika ocynkowanego 50x50x3 mm połączonego poprzeczką odporny jest na przejazd samochodów.
Głębokość posadowienia ok 10 cm umożliwia roczną częstotliwość czyszczenia zawartości. System
zaopatrzony jest w śruby antykradzieżowe i posiada wymiary 120x100 cm. Możliwe jest stosowanie wielu
modułów połączonych.

WYCIERACZKI PREMIUM O WYSOKOŚCI 24/27/29 MM

Mata aluminiowa z wkładem filcowym
Profile aluminiowe uzupełnione filcem o grubości 7 mm w wersji trudnozapalnej
klasy ogniowej cfl s1 lub z zastosowaniem filcu (polipropylenu) o grubości 9 mm,
o bardzo dużej wytrzymałości i wysokich parametrach czyszczących. Duża
wytrzymałość na obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili
o łukowym sklepieniu. Krótki ciąg suszący maty wewnętrznej daje znakomite
efekty czyszczące. Zalecana tylko dla wewnętrznych obszarów wejściowych.
Nadaje się do wejść z dużym natężeniem ruchu. Dzięki zastosowaniu złączki
winylowej oraz linki stalowej doskonale nadaje się do kształtowania krzywych
powierzchni mat wejściowych. Mata w standardzie z podkładem akustycznym
Wysokość profila: 20 mm, szerokość profila 50 mm, całkowita wysokość maty
25 mm (z filcem o grubości 7 mm) i 27 mm (z filcem o grubości
9 mm).

Mata aluminiowa z filcem i szczotką liniową
Profile aluminiowe z filcem i szczotką liniową w dowolnych proporcjach (filc –
szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Duża wytrzymałość na obciążenia dynamiczne
spowodowana zastosowaniem profili o łukowym sklepieniu. Zatrzymuje brud z
obuwia poprzez głębokie 27 mm przestrzenie pomiędzy profilami i absorbuje
80% wilgoci dzięki uwypuklonej powierzchni filcu. Dodatkowo wysoki efekt
czyszczący zapewnia zastosowanie profila szczotkowego. Zalecana tylko dla
wewnętrznych obszarów wejściowych. Nadaje się do wejść z dużym
natężeniem ruchu. Możliwość kształtowania wejść o nieregularnych kształtach.
Mata w standardzie z podkładem akustycznym oraz możliwość zastosowania
filcu niepalnego klasy ogniowej cfl s1.
Wysokość profila: 20 mm, szerokość profila 50 mm, całkowita wysokość maty
27mm, możliwość zastosowania wyższej szczotki, co daje większą aktywność i
wysokość całkowitą maty 29 mm.

Mata aluminiowa z wkładką winylową
Profile aluminiowe do mat o różnych nieregularnych kształtach łączone za
pomocą łącznika winylowego lub linki stalowej, które umożliwiają uformowanie
płaszczyzn o dowolnych krzywiznach. Duża wytrzymałość na obciążenia
dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym sklepieniu.
Szerokie profile aluminiowe uzupełnione są wkładką winylową w kolorze
czarnym lub szarym. Maty tego typu nadają się znakomicie do drzwi okrągłych
i innych skomplikowanych płaszczyzn. Aktywny profil winylowy karbowany
prostopadle i równolegle do długości. Zalecana do wewnątrz i do wiatrołapów.
Nadaje się do wnętrz ze średnim i dużym natężeniem ruchu. Mata w
standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila: 20 mm, szerokość profila 50 mm, całkowita wysokość maty
27 mm.

Mata aluminiowa z winylem i szczotką liniową
Profile aluminiowe z wkładką winylową i szczotką liniową w dowolnych
proporcjach (guma – szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Duża wytrzymałość na
obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym
sklepieniu. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud z obuwia
poprzez głębokie 27 mm przestrzenie pomiędzy profilami. Wysoki efekt
czyszczący poprzez zastosowanie profili ze szczotką liniową. Wyśmienicie
usuwa piasek i inne zanieczyszczenia typu sypkiego. Zalecana do wewnątrz i
do wiatrołapów. Nadaje się do wejść z średnim i dużym natężeniem ruchu.
Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila: 20 mm, szerokość profila 50 mm, całkowita wysokość maty
27 mm, możliwość zastosowania wyższej szczotki, co daje większą aktywność
i wysokość całkowitą maty 29 mm.

Wysokość profila: 20 mm, szerokość 50 mm

WYCIERACZKI OKRĄGŁE LUB O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE

Robust

Special

Premium

Wejście z drzwiami obrotowymi i obniżeniem podłoża

http://bela.com.pl/dwg/Wejscie-z-drzwiami-obrotowymi-i-obnizeniem-podloza.dwg

RAMY
Ramy aluminiowe wzmocnione z łącznikiem wsuwanym

Wymiary ram:
1.
2.
3.
4.

25mm x 21mm x 5/3 mm
29mm x 23mm x 5/3 mm
30mm x 27mm x 5 mm
30mm x 27mm x 5 mm

Ramy wyposażona w kątowniki łączące, pozwalające na szybkie połączenie pod kątem 90° oraz kotwie do
osadzenia ramy bez wiercenia bezpośrednio w podłożu betonowym a następnie umożliwiają
wypoziomowanie ramy i zalanie jej zaprawą cementową. Ramy można zamówić również z otworami na śruby
mocujące.
1. Rama aluminiowa wzmocniona do mat o całkowitej wysokości 20/22 mm
2. Rama aluminiowa wzmocniona do mat o całkowitej wysokości 22/24 mm
3. Ramy aluminiowe wzmocnione, na duże natężenie ruchu do mat o całkowitej wysokości 22 mm, 24 mm,
27 mm w zależności od sposobu montażu.
4. Dla maty PREMIUM 27 mm, rama dostępna również w kolorze czarnym.

25x21x3/5mm

29x23x3/5mm

30x27x5mm

Ramy aluminiowe z łącznikiem skręcanym

Wymiary ram:
5. 30mm x 15mm x 3mm
6. 30mm x 20mm x 3mm

Rama montowana tradycyjnie na śruby montażowe. Podczas montażu maty na śruby należy zwrócić uwagę
czy w obszarze wejścia nie znajduje się ogrzewanie podłogowe.

5. Rama aluminiowa do mat o całkowitej wysokości 12 mm, 15 mm
6. Rama aluminiowa do mat o całkowitej wysokości 17 mm, 20 mm

15x30x3 mm

20x30x3 mm

Ramy ze stali nierdzewnej (chromonikiel) z łącznikiem skręcanym i kotwią do betonu

Wymiary ram:
7. 20mm x 30mm x 3 mm
8. 25mm x 30mm x 3mm
9. 30 mm x 30mm x 3 mm

Ramy montowane za pomocą śrub montażowych do betonu. Składane na 4 elementy, łączone na budowie.

7. Rama aluminiowa do mat o całkowitej wysokości 17 mm, 20 mm
8. Rama aluminiowa do mat o całkowitej wysokości 22 mm, 24 mm
9. Rama aluminiowa do mat o całkowitej wysokości 24 mm, 27 mm

20x30x3 mm

25x30x3 mm

30x30x3 mm

ŁĄCZENIE MAT PRZY UŻYCIU RAM ALUMINIOWYCH

http://bela.com.pl/dwg/laczenia-mat-przy-uzyciu-ram-aluminiowych.dwg

WYMIAROWANIE MAT
SCHEMAT – WYMIAROWANIE MATY POJEDYŃCZEJ

http://bela.com.pl/dwg/Wymiarowanie-maty-pojedynczej.dwg

SCHEMAT – ŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE DWÓCH MAT

http://bela.com.pl/dwg/laczenie-rownolegle-dwoch-mat.dwg

ROZWIĄZANIE PROGOWE MONTAŻ RAM NA MOKRO

http://bela.com.pl/dwg/Rozwiazanie-progowe-montaz-ram-na-mokro.dwg

