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WYCIERACZKI SYSTEMOWE
SCHEMATY FUNKCJONALNE

WEJŚCIE DO BUDYNKÓW O MAŁYM NATĘŻENIU RUCHU, DOTYCZY BIUR, SKLEPÓW
– DO 200 OSÓB DZIENNIE

http://bela.com.pl/dwg/Wejscie-do-budynkow-o-malym-natezeniu-ruchu.dwg

WEJŚCIE DO BUDYNKÓW O ŚREDNIM NATĘŻENIU RUCHU (200-2000 WEJŚĆ DZIENNIE)

http://bela.com.pl/dwg/Wejscie-do-budynkow-o-srednim-natezeniu-ruchu-200-2000-wejsc-dziennie.dwg

WEJŚCIE DO BUDYNKÓW O ŚREDNIM NATĘŻENIU RUCHU, DOTYCZY M.IN. HAL
WIDOWISKOWYCH, FILHARMONII, ITP. (200-2000 WEJŚĆ DZIENNIE)

http://bela.com.pl/dwg/Wejscie-do-budynkow-o-srednim-natezeniu-ruchu-filharmonia.dwg

WEJŚCIE DO BUDYNKÓW O ŚREDNIM NATĘŻENIU RUCHU Z KILKOMA WEJŚCIAMI, (200-2000
WEJŚĆ DZIENNIE)

http://bela.com.pl/dwg/Wejscie-o-srednim-natezeniu-ruchu-z-kilkoma-wejsciami.dwg

WEJŚCIE DO BUDYNKÓW O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU (2000-10000 WEJŚĆ DZIENNIE) –
CENTRA HANDLOWE

http://bela.com.pl/dwg/Wejscie-o-duzym-natezeniu-ruchu-centra-handlowe.dwg

WEJŚCIE DO BUDYNKÓW O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU (2000-10000 WEJŚĆ DZIENNIE) –
WEJŚCIE Z DRZWIAMI OBROTOWYMI

http://bela.com.pl/dwg/Wejscie-o-duzym-natezeniu-ruchu-z-drzwiami-obrotowymi.dwg

WEJŚCIE DO BUDYNKÓW O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU (2000-10000 WEJŚĆ DZIENNIE) –
CENTRA HANDLOWE, WEJŚCIE Z DRZWIAMI OBROTOWYMI

http://bela.com.pl/dwg/Wejscie-o-duzym-natezeniu-ruchu-z-drzwiami-obrotowymi-centra-handlowe.dwg

WIATROŁAP O UKIERUNKOWANYCH WEJŚCIACH

http://bela.com.pl/dwg/Wiatrolap-o-ukierunkowanych-wejsciach.dwg

WYCIERACZKI ROBUST O WYSOKOŚCI 22/24 MM
Mata aluminiowa z filcem i szczotką liniową
Profile aluminiowe z filcem i wzmocnioną szczotką liniową w proporcjach 1:1.
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 gumą i szczotką liniową
Profile aluminiowe z gumą i wzmocnioną szczotką liniową w proporcjach 1:1.
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.

WYCIERACZKI SPECIAL O WYSOKOŚCI 24/27/29 MM

Mata aluminiowa z filcem i szczotką liniową
Profile aluminiowe z filcem i szczotką liniową w proporcjach 1:1. 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 gumą i szczotką liniową
Profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową w proporcjach 1:1. 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.

WYCIERACZKI PREMIUM O WYSOKOŚCI 24/27/29 MM

Mata aluminiowa z filcem i szczotką liniową
Profile aluminiowe z filcem i szczotką liniową w proporcjach 1:1. 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 winylem i szczotką liniową
Profile aluminiowe z wkładką winylową i szczotką liniową w proporcjach 1:1.
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

