
Wysokość maty / szerokość profila
Lokalizacja 

maty
Przeznaczenie Wkład

Natężenie ruchu (ilość 

wejść dziennie)
Obciążenie

Ramka 

aluminiowa (mm)

Sugerowane 

kombinacje

Wycieraczki PREMIUM 12/14 mm 

szerokość profila: 36 mm

wewnątrz

obiekty mieszkalne                           

drobne usługi                                 

małe biura

filc / ryps, guma małe- do 50 wejść do 500 kg/dm2 15x30x2 filcowa, gumowa

wewnątrz hotele

obiekty usługowe

biura

zewnątrz budynki wielorodzinne

domy jednorodzinne

salony samochodowe

wewnątrz budynki wielorodzinne średnie - do 500 wejść

obiekty mieszkalne

hotele

zewnątrz banki, sklepy guma, szczotka liniowa duże - do 2000 wejść

przychodnie

biura

Wycieraczki ROBUST 22/24 mm 

szerokość profila 36 mm wewnątrz

logo filcowe

zewnątrz guma, szczotka liniowa

Wycieraczki SPECIAL 24/27/29 mm 

szerokość profila 30 cmm wewnątrz
filcowo-szczotkowa w 

układzie 2:1

zewnątrz guma, szczotka liniowa

Wycieraczki PREMIUM 24/27/29 mm 

szerokość profila 50 mm wewnątrz

filcowo-szczotkowa w 

układzie 3:1

zewnątrz guma, szczotka liniowa

do 2000 kg/dm2 15x30x3

gumowo-szczotkowa w 

układzie 2:1

Wycieraczki KLASYCZNE 12 mm 

szerokość profila: 24 mm

wewnątrz filc / ryps, guma małe - do 50 wejść do 500 kg/dm2 15x20x2

filcowo-szczotkowa w 

układzie 3:1

gumowo-szczotkowa w 

układzie 3:1

TABELA DOBORU SYSTEMÓW CZYSZCZĄCYCH OBUWIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU OBIEKTU I 

NATĘŻENIA RUCHU

Wycieraczki KLASYCZNE 20/22 mm 

szrokość profila 24mm filc / ryps, guma, szczotka liniowa

filcowo-szczotkowa w 

układzie 2:1

gumowo-szczotkowa w 

układzie 2:1

do 1500 kg/dm2 25x21x3/5

filcowo-szczotkowa w 

układzie 2:1

logo filcowe

filcowa, gumowa

 obiekty mieszkalne                          

drobne usługi                              małe 

biura

Wycieraczki ROBUST 15/17/19 mm 

szerokość profila 30 mm

filc / ryps, guma, szczotka liniowa duże - do 2000 wejść

lotniska, dworce                                                     

szpitale                                                                 

hale sportowe                                                

obiekty użyteczności publicznej                              

sklepy wielkopowierzchniowe

filc / ryps, guma, szczotka liniowa

bardzo duże - do 10000 

wejść

do 2000 kg/dm2                  

(z uwzględnieniem 

ruchu wózków 

zakupowych)

27x30x5                            

25x21x3/5

gumowo-szczotkowa w 

układzie 2:1

logo filcowe

logo filcowe

salony samochodowe                          

biurowce                                                

małe obiekty użyteczności 

publicznej                                                                     

sklepy                                       obiekty 

mieszkalne

salony samochodowe                                        

biurowce                                                   

obiekty użyteczności publicznej                                               

sklepy                                   

restauracje fast food

filc / ryps, guma, szczotka liniowa

średnie - do 1000 wejść

do 1500 kg/dm2           

(bez ruchu wózków 

zakupowych

30x27x5                                  

29x23x3/5

gumowo-szczotkowa w 

układzie 2:1

filc / ryps, guma, szczotka liniowa

bardzo duże - do 5000 

wejść

do 1500 kg/dm2           

(bez ruchu wózków 

zakupowych

30x27x5                                  

29x23x3/5


