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1. PODZIAŁ PRODUKTÓW ZGODNIE Z MIEJSCEM I CELEM
ZASTOSOWANIA

1.1 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
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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
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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

5

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
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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
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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
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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
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WIATROŁAP O UKIERUNKOWANYCH WEJŚCIACH

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

WYKAZ PR ODUKTÓW DO ZASTOSOWANIA W SYSTEMACH
CZYSZC ZĄCYCH OBUWIE
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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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/17-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-24-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/03_2020-Robust-z-filcem-i-szczotka-24mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/18-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-24-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/04_2020-Robust-z-guma-i-szczotka-24mm-DWU.pdf
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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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/21-BELA-Mata-aluminiowa-SPECIAL-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/07_2020-Special-z-filcem-i-szczotka-27_29mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/22-BELA-Mata-aluminiowa-SPRECIAL-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/08_2020-Special-z-guma-i-szczotka-27_29mm-DWU.pdf
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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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/25-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/11_2020-Premium-z-filcem-i-szczotka-27_29-mm-DWU.pdf

Mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową
Profile aluminiowe z wkładką gumową 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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/26-BELA--Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29mm.pdf

Wysokość profila: 20 mm, szerokość 50 mm

Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/12_2020-Premium-z-guma-i-szczotka-27_29-mm-DWU.pdf
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1.2 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
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Montaż korytka w jastrychu cementowym – Dworzec Gliwice

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

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/15-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-filcem-wys-21-23-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/02_2020-Robust-z-filcem-2223mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/17-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-24-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/03_2020-Robust-z-filcem-i-szczotka-24mm-DWU.pdf
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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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/16-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-guma-wys-23-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/01_2020-Robust-z-guma-22mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/18-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-24-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/04_2020-Robust-z-guma-i-szczotka-24mm-DWU.pdf
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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
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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
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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.
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http://bela.com.pl/dwg/Krata-wema-wanna-zamknieta-z-odplywem.dwg
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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).

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/19-BELA-Mata-aluminiowa-SPECIAL-z-filcem-25-27-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/06_2020-Special-z-filcem-25_27-mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/21-BELA-Mata-aluminiowa-SPECIAL-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/07_2020-Special-z-filcem-i-szczotka-27_29mm-DWU.pdf
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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

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/20-BELA-Mata-aluminiowa-SPECIAL-z-guma-wys-26-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/05_2020-Special-z-guma-26mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/22-BELA-Mata-aluminiowa-SPRECIAL-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/08_2020-Special-z-guma-i-szczotka-27_29mm-DWU.pdf
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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.

24

KRATA KARBOWANA NA KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ

SCHEMAT ROZWIĄZAŃ SETU ZEWNĘTRZNEGO

https://www.bela.com.pl/dwg/DETAL-KRATA-KARBOWANA.dwg
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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).

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/23-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-filcem-wys-25-27-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/10_2020-Premium-z-filcem-25_27-mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/25-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/11_2020-Premium-z-filcem-i-szczotka-27_29-mm-DWU.pdf
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Mata aluminiowa z wkładką gumową
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 gumową w
kolorze czarnym lub szarym. Maty tego typu nadają się znakomicie do drzwi
okrągłych i innych skomplikowanych płaszczyzn. Aktywny profil gumowy
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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/24-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-guma-wys-27-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/09_2020-Premium-z-guma-27mm-DWU.pdf

Mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową
Profile aluminiowe z wkładką gumową 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
Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/26-BELA--Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/12_2020-Premium-z-guma-i-szczotka-27_29-mm-DWU.pdf
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WYCIERACZKI OKRĄGŁE LUB O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE

Robust

Special

28

Premium

Wejście z drzwiami obrotowymi i obniżeniem podłoża

http://bela.com.pl/dwg/Wejscie-z-drzwiami-obrotowymi-i-obnizeniem-podloza.dwg
29

ŁĄCZENIE MAT PRZY UŻYCIU RAM ALUMINIOWYCH

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

30

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
31

1.3 WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE
WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE KLASYCZNE O WYSOKOŚCI 11/13 MM

Wycieraczka aluminiowa z wkładem filcowym
Płaskie profile aluminiowe z filcem. Rolowana, łatwa do czyszczenia.
Zatrzymuje brud w przestrzeniach pomiędzy profilami i absorbuje wilgoć.
Zalecana jedynie do wewnątrz. Nadaje się do wejść o małym natężeniu
ruchu. Wymogiem koniecznym długiego funkcjonowania jest zastosowanie
w wejściach maty zewnętrznej. Opcjonalnie możliwość zastosowania filcu
trudnopalnego klasy ogniowej cfl s1.
Wysokość profila 9 mm, szerokość profila 24 mm, całkowita wysokość maty
bez podkładu akustycznego 11 mm, z podkładem 13 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/3-BELA-Mata-aluminiowa-KLASYCZNA-z-filcem-wys-11-13-mm.pdf

Mata aluminiowa z wkładem gumowym
Płaskie profile aluminiowe z gumą. Rolowana, łatwa do czyszczenia.
Aktywny
profil
gumowy,
karbowany
prostopadle
i
równolegle
do długości, bezpieczny w warunkach marznącej mżawki. Zalecana
do zadaszonych obszarów zewnętrznych i wewnętrznych. Nadaje się do
wejść o małym natężeniu ruchu - biur, hoteli, banków. Stosowany może być
również, jako powierzchnia antypoślizgowa na schody zewnętrzne.
Opcjonalnie za dopłatą z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 9 mm, szerokość profila 24 mm, całkowita wysokość maty
bez podkładu akustycznego 11 mm, z podkładem 13 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/4-BELA-Mata-aluminiowa-KLASYCZNA-z-guma-wys-11-13-mm.pdf
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WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE PREMIUM O WYSOKOŚCI 12/14 MM

Mata aluminiowa z wkładem filcowym
Profile aluminiowe z filcem. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje
brud i absorbuje wilgoć. Zalecana tylko do wewnątrz. Nadaje się do wejść
o małym natężeniu ruchu. Wymogiem koniecznym długiego funkcjonowania
jest zastosowanie w wejściach maty zewnętrznej. Ze względu na małą
wysokość ma ograniczone pochłanianie wody i piasku. Doskonała
do kształtowania krzywizn.
Wysokość profila 9 mm, szerokość 36 mm, całkowita wysokość maty bez
podkładu akustycznego 12 mm, z podkładem akustycznym 14 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/1-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-filcem-wys-12-14mm.pdf

Mata aluminiowa z wkładem gumowym
Profile aluminiowe z gumą. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje
brud. Aktywny profil gumowy, karbowany prostopadle i równolegle do
długości. Zalecana do obszarów wewnętrznych. Nadaje się do wejść o
małym natężeniu ruchu. Doskonała do kształtowania krzywizn.
Wysokość profila 9 mm, szerokość 36 mm, całkowita wysokość maty bez
podkładu akustycznego 12 mm, z podkładem akustycznym 14 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/2-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-guma-wys-12-14mm.pdf
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WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE ROBUST O WYSOKOŚCI 15/17/19 MM

Mata aluminiowa z wkładem filcowym
Nadaje się do wejść ze średnim i dużym natężeniem ruchu. Duża
wytrzymałość na obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem
profili o łukowym sklepieniu. Znakomita na wejścia z funkcją wwożenia lub
wywożenia produktów na wózkach transportowych. Uformowane w krzywiznę
profile aluminiowe z filcem o grubości 7 mm w wersji trudnozapalnej klasy
ogniowej cfl s1 w całkowitej wysokości 15mm lub z zastosowaniem filcu
(polipropylenu) o grubości 9 mm, o bardzo dużej wytrzymałości i wysokich
parametrach czyszczących. Zalecana do wewnątrz i do wentylowanych
przedsionków wewnętrznych. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 11,5 mm, szerokość 36 mm, całkowita wysokość maty
15 mm (z filcem o grubości 5 mm) i 17 mm (z filcem o grubości 9 mm).

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/5-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-filcem-wys-15_17-mm.pdf

Mata aluminiowa z wkładem filcowym o gr. 5 mm / 9 mm i szczotką liniową
Nadaje się do wejść o średnim natężeniem ruchu (do 2000 osób dziennie).
W wersji o podwójnym olinkowaniu (co 15 cm) nawet to 5000 osób dziennie.
Zalecana do wewnątrz i do wentylowanych przedsionków wewnętrznych. Duża
wytrzymałość na obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili
o łukowym sklepieniu. Uformowane w krzywiznę profile aluminiowe ze szczotką
liniową oraz filcem o grubości 5 mm również w wersji trudno zapalnej klasy
ogniowej cfl s1 w całkowitej wysokości 17 mm. Zatrzymuje w przestrzeniach
pomiędzy profilami brud i wodę w zwiększonej ilości poprzez uwypukloną
powierzchnię filcu. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 11,5 mm,13 mm, szerokość: 36 mm, 12 mm,
wysokość maty z podkładem akustycznym 17 mm / 19 mm

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/6-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-filcem-i-szczotka-liniowa-wys-15_17-mm.pdf
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całkowita

Mata aluminiowa z wkładem gumowym
Nadaje się do wejść ze średnim i dużym natężeniem ruchu. Duża
wytrzymałość na obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem
profili o łukowym sklepieniu. Znakomita na wejścia z funkcją wwożenia lub
wywożenia produktów na wózkach transportowych. Uformowane w krzywiznę
profile aluminiowe z naturalną gumą ryflowaną. Bezpieczna w warunkach
marznącej mżawki. Zalecana na zewnątrz i do wentylowanych przedsionków
wewnętrznych. Mata w standardzie z podkładem akustycznym.
Wysokość profila 11,5 mm, szerokość profila 36 mm, całkowita wysokość
maty z podkładem akustycznym 17 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/8-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-guma-wys-17-mm.pdf

Mata aluminiowa z wkładem gumowym i szczotką liniową
Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu (do 2000 osób dziennie). W
wersji o podwójnym olinkowaniu (co 15 cm) nawet do 5000 osób
dziennie. Zalecana do wentylowanych przedsionków wewnętrznych.
Duża
wytrzymałość
na
obciążenia
dynamiczne
spowodowana
zastosowaniem profili o łukowym sklepieniu. Uformowane w krzywiznę profile
aluminiowe z naturalną gumą ryflowaną oraz szczotką liniową. Bezpieczna w
warunkach marznącej mżawki. Mata w standardzie z podkładem
akustycznym.
Wysokość profila 11,5 mm, 13 mm, szerokość profila 36 mm 12 mm,
całkowita wysokość maty z podkładem akustycznym 19 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/9-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-guma-i-szczotka-liniowa-wys-17-mm.pdf
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WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE KLASYCZNE O WYSOKOŚCI 18/22 MM

Mata aluminiowa z wkładem filcowym
Płaskie profile aluminiowe z filcem. Rolowana, łatwa do czyszczenia.
Zatrzymuje bardzo duże ilości brudu w przestrzeniach pomiędzy profilami i
absorbuje
wilgoć.
Zalecana
tylko
dla
wewnętrznych
obszarów
wejściowych. Nadaje się do wejść z małym i średnim natężeniem ruchu. Dla
zachowania wysokich parametrów użytkowania zaleca się stosowanie z matą
zewnętrzną redukującą wilgotność i zabrudzenia. Opcjonalnie możliwość
zastosowania filcu niepalnego klasy ogniowej cfl s1.
Wysokość profila 17 mm, szerokość profila 24 mm, całkowita wysokość maty
bez podkładu akustycznego 20 mm, z podkładem 22 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/10-BELA-Mata-aluminiowa-KLASYCZNA-z-filcem-wys-20-22mm.pdf

Mata aluminiowa z filcem i szczotką liniową

Płaskie 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. Zalecana tylko dla wewnętrznych
obszarów wejściowych. Nadaje się do wejść o małym i średnim natężeniu
ruchu. Opcjonalnie możliwość zastosowania filcu niepalnego klasy ogniowej
cfl s1.
Wysokość profila: 17 mm, szerokość profila 14 mm, 24 mm, całkowita
wysokość maty bez podkładu akustycznego 22 mm, z podkładem 23 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/12-BELA-Mata-aluminiowa-KLASYCZNA-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-22-23-mm.pdf
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Mata aluminiowa ze szczotką liniową
Owalnie ukształtowane profile aluminiowe ze szczotką liniową powodują
zsuwanie się brudu w przestrzeń pomiędzy profilami, przez co mata nie
wymaga
regularnego
czyszczenia.
Wystarczy
wybrać
piasek
i
zanieczyszczenia z podłoża. Zatrzymuje brud w 100% przez szczotki
nylonowe oddziałowujące na całą powierzchnie obuwia. Zalecana do
wewnątrz i do zadaszonych wejść zewnętrznych. Mata może być również
stosowana, jako jedyny element czyszczący wejścia, ale w tym wypadku
polecana jest również mata susząca wewnątrz budynku. Nadaje się do wejść
ze małym i średnim natężeniem ruchu. Do wejść o dużym natężeniu ruchu
wymagana w kombinacji z profilem prostokątnym 17/24 mm, stabilizującym
pracę maty.
Wysokość profila: 17 mm, szerokość profila 14 mm, całkowita wysokość maty
bez podkładu akustycznego 22 mm, z podkładem 23 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/14-BELA-Mata-aluminiowa-KLASYCZNA-ze-szczotka-liniowa-22-23-mm.pdf
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WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE ROBUST O WYSOKOŚCI 22/24 MM

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).

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/15-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-filcem-wys-21-23-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/02_2020-Robust-z-filcem-2223mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/17-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-24-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/03_2020-Robust-z-filcem-i-szczotka-24mm-DWU.pdf
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WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE 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).

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/19-BELA-Mata-aluminiowa-SPECIAL-z-filcem-25-27-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/06_2020-Special-z-filcem-25_27-mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/21-BELA-Mata-aluminiowa-SPECIAL-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/07_2020-Special-z-filcem-i-szczotka-27_29mm-DWU.pdf
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WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE 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).

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/23-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-filcem-wys-25-27-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/10_2020-Premium-z-filcem-25_27-mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/25-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/11_2020-Premium-z-filcem-i-szczotka-27_29-mm-DWU.pdf
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WARIANTY FILCU I SZCZOTKI

Filc ekonomiczny polipropylen- grubość 5 mm

Filc aktywny polipropylen - grubość 9 mm

Filce różne, dostarczane przez klienta o grubości do 10 mm
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Dostępny filc trudnozapalny – grubość 7 mm

Skala intensywności emisji dymu

Wytyczne dot. klasy palności okładzin
budowlanych

Szczotka liniowa winylowa – wysokość 20, 22, 24, 26 mm
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CIĘŻARY ALUMINIOWYCH WYCIERACZEK WEWNĘTRZNYCH

WYSOKOŚĆ
PRODUKTU (MM)

WAGA (KG/M2)

Mata aluminiowa KLASYCZNA z filcem

13

10,00

Mata aluminiowa KLASYCZNA z gumą

13

13,50

Mata aluminiowa PREMIUM z filcem

14

12,5

Mata aluminiowa PREMIUM z gumą

14

14

15/17

12,50 / 13,00

15/17

14,00

17/19

14,50

17

14,00

17/19

15,50

Mata aluminiowa KLASYCZNA z filcem

22

14,00

Mata aluminiowa KLASYCZNA z filcem i szczotką liniową 1:1

22

16,50

Mata aluminiowa KLASYCZNA ze szczotką liniową

22

20,00

Mata aluminiowa ROBUST z filcem

22

14,00

Mata aluminiowa ROBUST z filcem i szczotką liniową 1:1

24

16,50

Mata aluminiowa SPECIAL z filcem

26

17,00

27/29

18,50

27

14,50

27/29

17,00

RODZAJ PRODUKTU

Mata aluminiowa ROBUST z filcem o grubości 5 lub 9 mm
Mata aluminiowa ROBUST z filcem i szczotką liniową 1:1
(filc o grubości 5 mm)
Mata aluminiowa ROBUST z filcem i szczotką liniową 1:1
(filc o grubości 9 mm)
Mata aluminiowa ROBUST z gumą
Mata aluminiowa ROBUST z gumą i szczotką liniową 1:1

Mata aluminiowa SPECIAL z filcem i szczotką liniową 1:1
Mata aluminiowa PREMIUM z filcem
Mata aluminiowa PREMIUM z filcem i szczotką liniową 1:1
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1.4 WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE
WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE KLASYCZNE O WYSOKOŚCI 18/22 MM

Mata aluminiowa z wkładem gumowym
Płaskie profile aluminiowe z gumą. Rolowana, łatwa do czyszczenia.
Zatrzymuje bardzo duże ilości brudu w przestrzeniach pomiędzy profilami.
Aktywny profil z naturalnej gumy karbowany prostopadle i równolegle do
długości bezpieczny w warunkach marznącej mżawki. Zalecana na zewnątrz
i do wewnątrz. Nadaje się do wejść o każdym natężeniu ruchu, lecz mata nie
jest odporna na najazd samochodów lub wózków.
Wysokość profila 17 mm, szerokość profila 24 mm, całkowita wysokość maty
bez podkładu akustycznego 18 mm, z podkładem 20 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/11-BELA-Mata-aluminiowa-KLASYCZNA-z-guma-wys-20-22mm.pdf

Mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową
Płaskie profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową w dowolnych
proporcjach (guma – szczotka 1:1, 2:1, 3:1, 5:1). Rolowana, łatwa do
czyszczenia. Zatrzymuje brud poprzez aktywne działanie szczotki liniowej
usytuowanej powyżej płaszczyzny gumy. Wyśmienicie usuwa piasek i inne
zanieczyszczenia, bezpieczna w warunkach marznącej mżawki. Zalecana na
zewnątrz jak i do wewnątrz. Nadaje się do wejść o każdym natężeniu ruchu,
lecz mata nie jest odporna na najazd samochodów lub wózków. Może być
również stosowana, jako jedyny element czyszczący wejścia.
Wysokość profila: 17 mm, szerokość profila 14 mm, 24 mm, całkowita
wysokość maty bez podkładu akustycznego 22 mm, z podkładem 23 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/13-BELA-Mata-aluminiowa-KLASYCZNA-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-22-23mm.pdf
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Mata aluminiowa ze szczotką liniową
Owalnie ukształtowane profile aluminiowe ze szczotką liniową powodują
zsuwanie się brudu w przestrzeń pomiędzy profilami, przez co mata nie
wymaga
regularnego
czyszczenia.
Wystarczy
wybrać
piasek
i
zanieczyszczenia z podłoża. Zatrzymuje brud w 100% przez szczotki
nylonowe oddziałowujące na całą powierzchnie obuwia. Zalecana do
wewnątrz i do zadaszonych wejść zewnętrznych. Mata może być również
stosowana, jako jedyny element czyszczący wejścia, ale w tym wypadku
polecana jest również mata susząca wewnątrz budynku. Nadaje się do wejść
ze małym i średnim natężeniem ruchu. Do wejść o dużym natężeniu ruchu
wymagana w kombinacji z profilem prostokątnym 17/24 mm, stabilizującym
pracę maty.
Wysokość profila: 17 mm, szerokość profila 14 mm, całkowita wysokość maty
bez podkładu akustycznego 22 mm, z podkładem 23 mm.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/14-BELA-Mata-aluminiowa-KLASYCZNA-ze-szczotka-liniowa-22-23-mm.pdf

Warianty kolorystyczne - szczotka liniowa winylowa – wysokość 20, 22, 24, 26 mm
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WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE ROBUST O WYSOKOŚCI 22/24 MM

Maty wzmocnione o wytrzymałości na obciążenie dynamiczne powyżej 2000 kg/dm 2.
Znakomite na wejścia z funkcją wwożenia lub wywożenia produktów na wózkach transportowych.

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/16-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-guma-wys-23-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/01_2020-Robust-z-guma-22mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/18-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-24-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/04_2020-Robust-z-guma-i-szczotka-24mm-DWU.pdf
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WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE SPECIAL O WYSOKOŚCI 24/27/29 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

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/20-BELA-Mata-aluminiowa-SPECIAL-z-guma-wys-26-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/05_2020-Special-z-guma-26mm-DWU.pdf

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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/22-BELA-Mata-aluminiowa-SPRECIAL-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/08_2020-Special-z-guma-i-szczotka-27_29mm-DWU.pdf

47

WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE PREMIUM O WYSOKOŚCI 24/2 7/29 MM

Mata aluminiowa z wkładką gumową
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.

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/24-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-guma-wys-27-mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/09_2020-Premium-z-guma-27mm-DWU.pdf

Mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową
Profile aluminiowe z wkładką gumową 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

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/26-BELA--Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1-wys-27-29mm.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych https://www.bela.com.pl/pdf/12_2020-Premium-z-guma-i-szczotka-27_29-mm-DWU.pdf
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CIĘŻARY ALUMINIOWYCH WYCIERACZEK ZEWNĘTRZNYCH

WYSOKOŚĆ
PRODUKTU (MM)

WAGA (KG/M2)

Mata aluminiowa KLASYCZNA z gumą

22

17,50

Mata aluminiowa KLASYCZNA z gumą i szczotką liniową 1:1

22

18,50

Mata aluminiowa KLASYCZNA ze szczotką liniową

22

20,00

Mata aluminiowa ROBUST z gumą

22

16,00

Mata aluminiowa ROBUST z gumą i szczotką liniową 1:1

24

19,50

Mata aluminiowa SPECIAL z gumą

26

20,00

27/29

21,00

27

18,00

27/29

19,50

RODZAJ PRODUKTU

Mata aluminiowa SPECIAL z gumą i szczotką liniową 1:1
Mata aluminiowa PREMIUM z winylem
Mata aluminiowa PREMIUM z winylem i szczotką liniową 1:1
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1.5 WYCIERACZKI Z LOGO
Rozwój ekonomiczny Europy, co raz to większa świadomość małych i średnich przedsiębiorstw stworzyła
potrzebę zaistnienia wizualnego podmiotów gospodarczych. Dlatego też istnieją co raz to większe potrzeby
pokazania estetycznych cech indywidualnych przedsiębiorstw.

Maty z logo istniały od wieków, lecz teraz ze względu na duże możliwości techniczne takie jak wycinanie metodą
watherjet z różnego rodzaju materiałów, w różnych kolorach plus trwały montaż znaków graficznych na listwach
aluminiowych otworzyły nową epokę w produkcji mat personalizowanych. Stworzyliśmy w świecie i Europie
jedyną kolekcję tego typu. Nasz pomysł i know-how to trwałe, wszechstronne, przestrzenne i kolorowe graficzne
projekty montowane na odpowiednio przygotowanych do tego profilach aluminiowych. Całość kompozycji musi
dawać indywidualny, kolorowy aspekt wnętrza oraz na dziesiątki lat zapewnić niezniszczalność materiałów.
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Wycinamy na podstawie wcześniej konsultowanych i wykonanych projektów różnego rodzaju, odpowiednie,
bezpieczne, trwałe podkłady dywanów w technologii polipropylenu lub poliamidu. Następnie naklejamy je na
odpowiednie warstwy, usztywniamy i zabezpieczamy przed rozwarstwieniem. Wstępnie dobieramy podział w
aspekcie grafiki oraz konstrukcji i wycięte pasy gotowego logo wklejamy trwale w odporny, akustycznie
zabezpieczony podkład aluminiowy. Wszystkie te elementy (profile) połączone linkami ze stali nierdzewnej
tworzą przestrzenną, atrakcyjną kompozycję odzwierciedlającą projekt graficzny.

Elementy te stanowią atrakcyjne rozwiązanie wszelkich wejść obiektów usługowych i produkcyjnych. Znajdują
zastosowanie m.in. w restauracjach, hotelach i innych instytucjach. Stanowią wizytówkę i odzwierciedlają cechy
danego przedsiębiorcy.
Maty personalizowane z logo produkcji BELA są wyjątkowo odporne na ścieranie, mycie i zachowują żywotność
w okresie 10 lat (w zależności od natężenia ruchu i sposobu czyszczenia). Od wielu lat Spółka BELA produkuje
te „arcydzieła” dla światowej sławy firm takich jak Geox, Svarowski.

ETAPY PROCESU PRODUKCYJNEGO
Projekt graficzny
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Przygotowanie produkcji

Wklejanie / montaż

Gotowy produkt
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PRZEKROJE PROFILI MAT, KTÓRE NADAJĄ SIĘ DO MONTAŻU
WKŁADU RYPSOWEGO Z LOGO

https://www.bela.com.pl/pdf/5-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-filcem-wys-15_17-mm.pdf

https://www.bela.com.pl/pdf/15-BELA-Mata-aluminiowa-ROBUST-z-filcem-wys-21-23-mm.pdf

https://www.bela.com.pl/pdf/23-BELA-Mata-aluminiowa-PREMIUM-z-filcem-wys-25-27-mm.pdf

KOLOROWE MATY WYKONANE ZE SZCZOTKI
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1.6 RAMY DO WYCIERACZEK
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

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/28-BELA-Ramy-aluminiowe_z-kotwami-mocujacymi.pdf
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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

20x30x3 mm

15x30x3 mm

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/27-BELA-Ramy-aluminiowe_klasyczne.pdf
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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

Karta techniczna https://www.bela.com.pl/pdf/29-BELA-Ramy-ze-stali-nierdzewnej.pdf
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2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRODUKTÓW PO WZGLĘDEM
NATĘŻENIA RUCHU
Przeznaczenie

Wkład

Natężenie
ruchu (ilość
wejść
dziennie)

wewnątrz

obiekty mieszkalne
drobne usługi
małe biura

filc / ryps, guma

małe - do 50
wejść

do 500 kg/dm2

15x20x2

filcowa, gumowa

wewnątrz

obiekty mieszkalne
drobne usługi
małe biura

filc / ryps, guma

małe- do 50
wejść

do 500 kg/dm2

15x30x2

filcowa, gumowa

wewnątrz

hotele

Lokalizacja
Wysokość maty / szerokość profila
maty

Obciążenie

Ramka
aluminiowa
(mm)

Sugerowane
kombinacje

Wycieraczki KLASYCZNE 12 mm
szerokość profila: 24 mm

Wycieraczki PREMIUM 12/14 mm
szerokość profila: 36 mm

Wycieraczki ROBUST 15/17/19 mm
szrokość profila 30 mm

gumowoszczotkowa w
układzie 2:1

obiekty usługowe
zewnątrz

biura
filc / ryps, guma,
budynki wielorodzinne szczotka liniowa

duże - do 2000
wejść

do 2000 kg/dm2

15x30x3

filcowoszczotkowa w
układzie 2:1

domy jednorodzinne
salony samochodowe
Wycieraczki KLASYCZNE 20/22 mm
szerokość profila 24mm

wewnątrz

budynki wielorodzinne
obiekty mieszkalne
hotele

zewnątrz

filc / ryps, guma,
szczotka liniowa
guma, szczotka
liniowa

banki, sklepy

średnie - do
500 wejść

duże - do 2000
wejść

filcowoszczotkowa w
układzie 2:1
do 1500 kg/dm2

25x21x3/5

przychodnie
biura
Wycieraczki ROBUST 22/24 mm
szerokość profila 36 mm

wewnątrz

zewnątrz

Wycieraczki SPECIAL 24/27/29 mm
szerokość profila 30 cmm

wewnątrz

zewnątrz

Wycieraczki PREMIUM 24/27/29 mm
szerokość profila 50 mm
wewnątrz

zewnątrz

lotniska, dworce
szpitale
hale sportowe
obiekty użyteczności
publicznej
sklepy
wielkopowierzchniowe

salony samochodowe
biurowce
obiekty użyteczności
publicznej
sklepy
restauracje fast food

logo filcowe

filc / ryps, guma,
szczotka liniowa

guma, szczotka
liniowa

do 2000 kg/dm2
bardzo duże - (z uwzględnieniem
do 10000 wejść
ruchu wózków
zakupowych)

filc / ryps, guma,
szczotka liniowa

guma, szczotka
liniowa

salony samochodowe filc / ryps, guma,
szczotka liniowa
biurowce
małe obiekty
użyteczności publicznej
sklepy
guma, szczotka
obiekty mieszkalne
liniowa
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bardzo duże do 5000 wejść

średnie - do
1000 wejść

do 1500 kg/dm2
(bez ruchu
wózków
zakupowych

do 1500 kg/dm2
(bez ruchu
wózków
zakupowych

gumowoszczotkowa w
układzie 2:1
filcowoszczotkowa w
układzie 3:1

27x30x5
25x21x3/5

logo filcowe
gumowoszczotkowa w
układzie 3:1
filcowoszczotkowa w
układzie 2:1

30x27x5
29x23x3/5

logo filcowe

gumowoszczotkowa w
układzie 2:1
filcowoszczotkowa w
układzie 3:1
30x27x5
29x23x3/5

logo filcowe
gumowoszczotkowa w
układzie 2:1

3.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRODUKTÓW POD
WZGLĘDEM WYSOKOŚCI

WYCIERACZKI NISKE PREMIUM Z ŁĄCZNIKIEM WINYLOWYM, SZEROKOŚĆ PROFILA 36 MM
ZDJĘCIE PRODUKTU

RODZAJ WKŁADU

NATĘŻENIE
WYSOKOŚĆ RUCHU (ILOŚĆ
NUMER
MATY
WEJŚĆ
KATALOGOWY
DZIENNIE)

KOLORYSTYKA

L.P
guma podwójnie
karbowana

10mm

małe - do 50
wejść

BELA 001

guma: czarny,
aluminium naturalne

filc ekonomiczny
grubość 5 mm

10mm

małe - do 50
wejść

BELA 002

filc: czarny, szary, niebieski,
piaskowy,
aluminium naturalne

WYCIERACZKI NISKIE KLASYCZNE ŁĄCZONE LINKĄ STALOWĄ, SZEROKOŚĆ PROFILA 24 MM
L.P.

ZDJĘCIE PRODUKTU

RODZAJ WKŁADU

NATĘŻĘNIE
WYSOKOŚĆ RUCHU (ILOŚĆ
NUMER
MATY
WEJŚĆ
KATALOGOWY
DZIENNIE

KOLORYSTYKA

1

guma podwójnie
karbowana

12 mm

małe - do 50
wejść

BELA004

guma: czarny,
aluminium naturalne

2

filc ekonomiczny
grubość 5 mm

12 mm

małe - do 50
wejść

BELA005

filc: czarny, szary,
niebieski, piaskowy,
aluminium naturalne

WYCIERACZKI WZMOCNIONE NISKIE - ROBUST, ŁĄCZONE LINKĄ STALOWĄ, SZEROKOŚĆ
PROFILA 36 MM, Z PODKŁADEM AKUSTYCZNYM
L.P.

ZDJĘCIE PRODUKTU

RODZAJ WKŁADU

3

guma podwójnie
karbowana

4

guma podwójnie
karbowana-szczotka
liniowa 1:1

NATĘŻĘNIE
WYSOKOŚĆ RUCHU (ILOŚĆ
NUMER
MATY
WEJŚĆ
KATALOGOWY
DZIENNIE

17 mm

duże - do 2000
wejść

17-19 mm

duże - do 2000
wejść
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KOLORYSTYKA

BELA013

guma: czarny
aluminium naturalne

BELA061

guma: czarny
szczotka:
czarny,szary,brązowy
aluminium naturalne

5

guma podwójnie
karbowana-szczotka
liniowa 2:1

BELA062

guma: czarny
szczotka:
czarny,szary,brązowy
aluminium naturalne

17-19 mm

duże - do 2000
wejść

BELA063

guma: czarny
szczotka:
czarny,szary,brązowy
aluminium naturalne

15 mm

duże - do 2000
wejść

BELA014

filc: czarny, szary,
niebieski, piaskowy
aluminium naturalne

15-17 mm

duże - do 2000
wejść

BELA064

filc: czarny, szary, niebieski,
piaskowy ,
szczotka: czarny,szary
aluminium naturalne

BELA065

filc:antracyt, szary,
granatowy, szczotka:
czarny,szary
aluminium naturalne

17-19 mm

duże - do 2000
wejść

6

guma podwójnie
karbowana-szczotka
liniowa 3:1

7

filc ekonomiczny, gr. 5
mm

8

filc ekonomiczny 5 mmszczotka liniowa 1:1

15-17 mm

duże - do 2000
wejść

10

filc ekonomiczny 5 mmszczotka liniowa 3:1

15-17 mm

duże - do 2000
wejść

BELA066

filc: czarny, szary, niebieski,
piaskowy,
szczotka: czarny,szary
aluminium naturalne

11

filc aktywny, gr. 9 mm

17 mm

duże - do 2000
wejść

BELA015

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
aluminium naturalne

BELA067

filc:czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy,
szczotka: czarny, szary,
brązowy
aluminium naturalne

BELA068

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy,
szczotka: czarny, szary,
brązowy
aluminium naturalne

BELA069

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary,
brązowy
aluminium naturalne

9

filc ekonomiczny 5 mmszczotka liniowa 2:1

12

13

14

filc aktywny 9 mm szczotka liniowa 1:1

filc aktywny 9 mmszczotka liniowa 2:1

filc aktywny 9 mmszczotka liniowa 3:1

17-19 mm

17-19 mm

17-19 mm
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duże - do 2000
wejść

duże - do 2000
wejść

duże - do 2000
wejść

WYCIERACZKI KLASYCZNE ŁĄCZONE LINKĄ STALOWĄ, SZEROKOŚĆ PROFILA 24 MM
L.P.

ZDJĘCIE PRODUKTU

RODZAJ WKŁADU

15

guma podwójnie
karbowana

NATĘŻĘNIE
WYSOKOŚĆ RUCHU (ILOŚĆ
NUMER
MATY
WEJŚĆ
KATALOGOWY
DZIENNIE

20 mm

duże - do 2000
wejść

16

filc ekonomiczny,
grubość 5 mm

17

szczotka liniowa
(szerokość profila
szczotkowego 17 mm)

18

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 1:1

19

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 2:1

20

21

22

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 3:1

filc ekonomiczny 5 mm
- szczotka liniowa 1:1

filc ekonomiczny 5 mmszczotka liniowa 2:1

KOLORYSTYKA

BELA016

guma: czarny
aluminium naturalne

20 mm

średnie - do 500
wejść

BELA017

filc: czarny, szary, niebieski,
piaskowy
aluminium naturalne

22 mm

średnie - do 500
wejść

BELA018

czarny, szary, brązowy,
niebieski, zielony, czerwony
aluminium naturalne

BELA019

guma: czarny
szczotka: czarny, szary,
brązowy, niebieski, zielony,
czerwony
aluminium naturalne

BELA020

guma: czarny
szczotka: czarny, szary,
brązowy, niebieski, zielony,
czerwony
aluminium naturalne

BELA021

guma: czarny
szczotka: czarny, szary,
brązowy, niebieski, zielony,
czerwony
aluminium naturalne

BELA022

filc: czarny, szary, niebieski,
piaskowy
szczotka: czarny, szary,
brązowy, niebieski, zielony,
czerwony
aluminium naturalne

BELA023

filc: czarny, szary, niebieski,
piaskowy
szczotka: czarny, szary,
brązowy, niebieski, zielony,
czerwony
aluminium naturalne

20-22 mm

20-22 mm

20-22 mm

20-22 mm

20-22 mm

duże - do 2000
wejść

duże - do 2000
wejść

duże - do 2000
wejść

średnie - do 500
wejść

średnie - do 500
wejść

23

filc ekonomiczny 5 mm
- szczotka liniowa 3:1

20-22 mm

średnie - do 500
wejść

BELA024

filc: czarny, szary, niebieski,
piaskowy
szczotka: czarny, szary,
brązowy, niebieski, zielony,
czerwony
aluminium naturalne

24

guma podwójnie
karbowana - profil
skrobiący 2:1

20-22 mm

duże - do 2000
wejść

BELA026

guma: czarny
aluminium naturalne

25

filc ekonomiczny 5 mm
- profil skrobiący 2:1

20-22 mm

średnie - do 500
wejść

BELA027

filc: czarny, szary, niebieski,
piaskowy
aluminium naturalne

60

WYCIERACZKI WZMOCNIONE ROBUST, ŁĄCZONE LINKĄ STALOWĄ, SZEROKOŚĆ PROFILA
36 MM, Z PODKŁADEM AKUSTYCZNYM
L.P.

ZDJĘCIE PRODUKTU

RODZAJ WKŁADU

26

gumowa podwójnie
karbowana

27

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 1:1

28

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 2:1

NATĘŻĘNIE
WYSOKOŚĆ RUCHU (ILOŚĆ
NUMER
MATY
WEJŚĆ
KATALOGOWY
DZIENNIE

22 mm

bardzo duże - do
10000 wejść

22-24 mm

bardzo duże - do
10000 wejść

22-24 mm

bardzo duże - do
10000 wejść

29

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 3:1

30

filc aktywny gr. 9 mm

31

32

filc aktywny 9 mm szczotka liniowa 1:1

filc aktywny 9 mm szczotka liniowa 2:1

33

filc aktywny 9 mm szczotka liniowa 3:1

34

mata okrągła lub o
kształcie nieregularnym
z wkładką filcową lub
gumową (łącznik
winylowy)

KOLORYSTYKA

BELA028

guma: czarny
aluminium naturalne

BELA029

guma: czarny
szczotka: czarny, szary,
brązowy
aluminium naturalne

BELA030

guma: czarny
szczotka: czarny, szary,
brązowy
aluminium naturalne

22-24 mm

bardzo duże - do
10000 wejść

BELA031

guma: czarny
szczotka: czarny, szary,
brązowy
aluminium naturalne

22 mm

bardzo duże - do
10000 wejść

BELA032

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
aluminium naturalne

BELA033

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary,
brązowy
aluminium naturalne

BELA034

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary,
brązowy
aluminium naturalne

BELA035

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary,
brązowy
aluminium naturalne

BELA070

guma: czarny
filc: antracyt, szary,
granatowy, brązowy
aluminium naturalne

22-24 mm

22-24 mm

bardzo duże - do
10000 wejść

bardzo duże - do
10000 wejść

22-24 mm

bardzo duże - do
10000 wejść

22 mm

bardzo duże - do
10000 wejść
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WYCIERACZKI PREMIUM ŁĄCZONE LINKĄ STALOWĄ, SZEROKOŚĆ PROFILA 50 MM, Z
PODKŁADEM AKUSTYCZNYM

L.P.

35

ZDJĘCIE PRODUKTU

RODZAJ WKŁADU

guma podwójnie
karbowana

NATĘŻĘNIE
WYSOKOŚĆ RUCHU (ILOŚĆ
NUMER
MATY
WEJŚĆ
KATALOGOWY
DZIENNIE

24 mm

średnie - do
1000 wejść

KOLORYSTYKA

BELA036

guma: czarny
aluminium naturalne

BELA037

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
aluminium naturalne

BELA038

guma: czarny
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

36

filc aktywny gr. 9 mm

24 mm

średnie - do
1000 wejść

37

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 1:1

24-27 mm

średnie - do
1000 wejść

38

filc aktywny 9 mmszczotka liniowa 1:1

24-27 mm

średnie - do
1000 wejść

BELA039

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

39

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 2:1

24-27 mm

średnie - do
1000 wejść

BELA040

guma: czarny
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

40

filc aktywny 9 mm szczotka liniowa 2:1

24-27 mm

średnie - do
1000 wejść

BELA041

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

41

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 3:1

24-27 mm

średnie - do
1000 wejść

BELA042

guma: czarny
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

42

filc aktywny 9 mmszczotka liniowa 3:1

24-27 mm

średnie - do
1000 wejść

BELA043

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary
aluminium: naturalne

43

mata okrągła lub o
kształcie nieregularnym
z wkładką filcową lub
gumową

24 mm

średnie - do
1000 wejść

BELA071

guma: czarny,
filc: antracyt, granatowy,
brązowy, szary
aluminium naturalne

62

WYCIERACZKI KLASYCZNE Z ŁĄCZNIKIEM WINYLOWYM LUB LINKĄ STALOWĄ, SZEROKOŚĆ
PROFILA 30 MM, Z PODKŁADEM AKUSTYCZNYM
L.P.

ZDJĘCIE PRODUKTU

RODZAJ WKŁADU

NATĘŻĘNIE
WYSOKOŚĆ RUCHU (ILOŚĆ
NUMER
MATY
WEJŚĆ
KATALOGOWY
DZIENNIE

KOLORYSTYKA

44

guma podwójnie
karbowana

27 mm

duże - powyżej
2000 wejść

BELA044

guma: czarny
aluminium naturalne

45

filc aktywny gr. 9 mm

27 mm

duże - powyżej
2000 wejść

BELA045

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
aluminium naturalne

46

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 1:1

27-29 mm

duże - powyżej
2000 wejść

BELA046

guma: czarny
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

47

filc aktywny 9 mm szczotka liniowa 1:1

27-29 mm

duże - powyżej
2000 wejść

BELA047

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

48

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 2:1

27-29 mm

duże - powyżej
2000 wejść

BELA048

guma: czarny
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

49

filc aktywny 9 mm szczotka liniowa 2:1

27-29 mm

duże - powyżej
2000 wejść

BELA049

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

50

guma podwójnie
karbowana - szczotka
liniowa 3:1

27-29 mm

duże - powyżej
2000 wejść

BELA050

guma: czarny, szary
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

51

filc aktywny 9 mmszczotka liniowa 3:1

27-29 mm

duże - powyżej
2000 wejść

BELA051

filc: czarny, antracyt, szary,
granatowy, brązowy
szczotka: czarny, szary
aluminium naturalne

52

mata okrągła lub o
kształcie nieregularnym
z wkładką filcową lub
gumową (łącznik
winylowy)

27 mm

duże - powyżej
2000 wejść

BELA072

guma: czarny, szary,
filc: antracyt, granatowy,
brązowy, szary
aluminium naturalne

63

RAMY (W KOMPLECIE ZNAJDUJĄ SIĘ: ZŁĄCZKI NAROŻNE, ŚRUBY MONTAŻOWE LUB
UCHWYTY DO BETONU)
RODZAJ RAMY

WYSOKOŚĆ
RAMY

JEDNOSTKA
MIARY

NUMER
KATALOGOWY

KOLORYSTYKA

53

rama aluminiowa z
łącznikiem wsuwanym

25x21x5/3
mm

mb

BELA052

naturalny

54

rama aluminiowa z
łącznikiem wsuwanym

29x23x3/5
mm

mb

BELA053

naturalny

55

rama aluminiowa z
łącznikiem wsuwanym

30x27x5 mm

mb

BELA054

naturalny, czarny

56

rama aluminiowa z
łącznikeim skręcanym

30x15x3 mm

mb

BELA055

naturalny

57

rama aluminiowa z
łącznikeim skręcanym

30x20x3 mm

mb

BELA056

naturalny

58

rama ze stali nierdzewnej
(chromonikiel) z
łącznikeim skręcanym i
kotwią do betonu

20x30x3 mm

mb

BELA057

chromonikiel

59

rama ze stali nierdzewnej
(chromonikiel) z
łącznikeim skręcanym i
kotwią do betonu

25x30x3 mm

mb

BELA058

chromonikiel

60

rama ze stali nierdzewnej
(chromonikiel) z
łącznikeim skręcanym i
kotwią do betonu

30x30x3 mm

mb

BELA059

chromonikiel

JEDNOSTKA
MIARY

NUMER
KATALOGOWY

KOLORYSTYKA

mb

BELA060

naturalny

L.P.

ZDJĘCIE PRODUKTU

KORYTKO ODPŁYWOWE
L.P.
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ZDJĘCIE PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

korytko odwadniające z blachy 0,7 mm
ocynkowanej, lutowane, stosowane jako
rynna odwadniająca montowana na
mokro w jastrychu cementowym

64

4. ATESTY
Atest Higieniczny

Dynamiczne obciążenie maty

https://www.bela.com.pl/pdf/atest-higieniczny.pdf

https://www.bela.com.pl/pdf/Dynamiczne-obciazenia-maty-czyszczacej.pdf

65

Antypoślizgowość R12 dla mat gumowo-szczotkowych

https://www.bela.com.pl/pdf/Wspolczynnik-R12-dla-mat-gumowo-szczotkowych.pdf

66

Współczynnik poślizgu dla mat gumowo-szczotkowych

https://www.bela.com.pl/pdf/wpolczynnik-poslizgu.pdf

67

Antypoślizgowość – współczynnik R10 dla mat filcowych

https://www.bela.com.pl/pdf/Wspolczynnik-R10-dla-mat-filcowych.pdf
68

Antypoślizgowość – współczynnik R10

Dynamiczne obciążenie maty -

dla mat filcowych – tłumaczenie

tłumaczenie

https://www.bela.com.pl/pdf/tlumaczenie-antyposlizgowosc-R10.pdf

https://www.bela.com.pl/pdf/dynamiczna-wytrzymalosc-mat.jpeg

69

5. REKOMENDACJE / ZDJĘCIA Z REALIZACJI

KTW Katowice

Tre Torri Milano

Salon Maserati Włochy

Hotel Marriott Warszawa

70

Galeria Tomaszów – Tomaszów Mazowiecki

Dworzec Gliwice

Centrum Handlowe Jelenia Góra

71

Fluor Gliwice

Silesia Business Park - Katowice

Office Building Kapelanka Kraków

Maximum Katowice

72

6. ZDJĘCIA Z MONTAŻY

Montaż maty nad głęboką wnęką – Stalowa Wola, centrum handlowe

Montaż konstrukcji maty zamontowanej nad wnęką – Jelenia Góra, centrum handlowe

Montaż wycieraczek na kratach wema – Stalowa Wola, centrum handlowe

73

Montaż wycieraczek w drzwiach okrągłych – Hotel Mariott Warszawa Okęcie

Montaż mat z odpływem liniowym – Dworzec Gliwice

Montaż mat wielkopłaszczyznowych z podziałem ze względu na ciężar

74

7. DETALE ARCHITEKTONICZNE – DWG
7.1 DETALE OSADZENIA PRODUKTÓW NA PODŁOŻU, PRZEKRÓJ PODŁOŻA I MATY
Wycieraczki niskie KLASYCZNE – wysokość maty 12 mm

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-niska-klasyczna-z-wkladem-filcowym.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-niska-klasyczna-z-wkladem-gumowym.dwg

Wycieraczki niskie PREMIUM – wysokość maty 12/14 mm

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-niskie-premium-z-wkladem-gumowym-z-podkladem-akustycznym.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-niskie-premium-z-wkladem-filcowym-z-podkladem-akustycznym.dwg

75

Wycieraczki niskie ROBUST – wysokość maty 15/17/19 mm

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-niska-Robust-z-wkladem-gumowym.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-niska-Robust-z-wkladem-filcowym.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-niska-Robust-gumowo-szczotkowa.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-niskia-Robust-filcowo-szczotkowa.dwg

76

Wycieraczki KLASYCZNE – wysokość maty 20/22 mm

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-klasyczna-z-wkladem-filcowym.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-klasyczna-z-wkladem-gumowym.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-klasyczna-z-wkladem-gumowym-i-szczotka-liniowa-1_1.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-klasyczna-z-wkladem-filcowym-i-szczotka-liniowa-1_1.dwg

77

Wycieraczki ROBUST – wysokość maty 22/24 mm

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Robust-z-guma.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Robust-z-filcem-z-kotwami-samopoziomujacymi.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Robust-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Robust-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1.dwg

78

Wycieraczki SPECIAL – wysokość maty 24/27/29 mm

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Special-z-guma.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Special-z-guma-i-szczotka-liniowa-1_1.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Special-z-filcem-z-kotwami-samopoziomujacymi.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Special-z-filcem-i-szczotka-liniowa-1_1-z-kotwami-samopoziomujacymi.dwg

79

Wycieraczki PREMIUM – wysokość maty 24/27/29 mm

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Premium-z-wkladem-gumowym.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Premium-z-filcem.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Premium-z-wkladem-gumowym-i-szczotka-liniowa-1_1.dwg

https://www.bela.com.pl/dwg/mata-Premium-z-filcem-i-szczotka-liniowa-2_1.dwg

80

7.2 DETALE ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH, ZASADY
STOSOWANIA MAT BELA

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
81

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, (2002000 WEJŚĆ DZIENNIE)

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

82

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

83

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

84

WEJŚCIE DO BUDYNKU BIUROWEGO O KSZTAŁCIE NIETYPOWYM Z DRZWIAMI OKRĄGŁYMI I ODWODNIENIEM PŁASZCZYZNOWYM DLA 5000
OSÓB DZIENNIE

https://www.bela.com.pl/dwg/maty-BELA_wejscie-do-budynku-biurowego-o-ksztalcie-nietypowym.dwg

85

GALERIA HANDLOWA CITYLIFE MILAN

https://www.bela.com.pl/dwg/maty-BELA_galeria-handlowa-CityLife-Milan.dwg

86

CENTRUM HANDLOWE VIVO – STALOWA WOLA, WEJŚCIE GŁÓWNE

https://www.bela.com.pl/dwg/BELA_WYCIERACZKI_Centrum-handlowe_wejscie-glowne.dwg

87

CENTRUM HANDLOWE VIVO – STALOWA WOLA, WEJŚCIE BOCZNE

https://www.bela.com.pl/dwg/BELA_WYCIERACZKI_Centrum-handlowe_wejscie-boczne.dwg

88

WYCIERACZKI LOKATORSKIE DO MIESZKAŃ

https://www.bela.com.pl/dwg/maty-BELA_wycieraczki-lokatorskie-do-mieszkan.dwg

ZADASZONE WEJŚCIE DO SZKOŁY

https://www.bela.com.pl/dwg/maty-BELA_zadaszone-wejscie-do-szkoly.dwg

89

WROCŁAW – BUMA

https://www.bela.com.pl/dwg/Maty-BELA_WROCLAW,-BUMA.dwg

90

BUDYNEK BIUROWY – DRZWI PODWÓJNE

https://www.bela.com.pl/dwg/maty-BELA_bud.biurowy,-drzwi-podwojne.dwg

UŁOŻENIE MAT Z DRZWIAMI OBROTOWYMI – DUŻE NATĘŻENIE RUCHU

https://www.bela.com.pl/dwg/maty-BELA_schemat-ulozenia-mat-z-drzwiami-obrotowymi-o-duzym-natezeniu-ruchu.dwg

91

HOTEL MARRIOTT – WARSZAWA OKĘCIE

https://www.bela.com.pl/dwg/Maty-BELA_HOTEL-MARRIOTT.dwg

92

WEJŚCIE DO TEATRU

https://www.bela.com.pl/dwg/maty-BELA_wejscie-do-teatru.dwg

CENTRUM HANDLOWE

https://www.bela.com.pl/dwg/maty-BELA-PORR.dwg

93

PODKONSTRUKCJA DLA KRATY WEMA

https://www.bela.com.pl/dwg/maty-BELA_piwniczka-zelbetowa-z-odplywem-przykryta-KRATA-WEMA-i-maty-wewnetrzne.dwg

PODZIAŁ MAT ZE WZGLĘDU NA POWIERZCHNIE I CIĘŻAR

https://www.bela.com.pl/dwg/maty_BELA_podzial-mat-ze-wzgledu-na-powierzchnie-i-ciezar.dwg

94

APARTAMENTY NADMORSKIE

https://www.bela.com.pl/dwg/apartamenty-nadmorskie.dwg

95

7.3 DETALE MONTAŻOWE
WYMIARY I SPOSÓB MONTAŻU STANDARDOWEGO KORYTKA ODWADNIAJĄCEGO
WENĄTRZ OBIEKTU POD MATĄ CZYSZCZĄCĄ

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

MONTAŻ KORYTKA W JASTRYCHU CEMENTOWYM

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

96

SPOSÓB MONTAŻU WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNEJ NA KRACIE WEMA

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

SPOSÓB MONTAŻU WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNEJ NA KRACIE WEMA Z KORYTKIEM

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

97

KRATA WEMA – WANNA ZAMKNIĘTA Z ODPŁYWEM DO KANALIZACJ

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

ŁĄCZENIE MAT O BARDZO DUŻYCH POWIERZCHNIACH PRZY UŻYCIU
DZIELĄCYCH RAM ALUMINIOWYCH

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

98

KRATA KARBOWANA NA KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ

SCHEMAT ROZWIĄZAŃ SETU ZEWNĘTRZNEGO

https://www.bela.com.pl/dwg/DETAL-KRATA-KARBOWANA.dwg

99

WEJŚCIE Z DRZWIAMI OBROTOWYMI I OBNIŻENIEM PODŁOŻA

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

MONTAŻ MATY W DRZWIACH OBROTOWYCH - PRZEKRÓJ

https://www.bela.com.pl/dwg/Maty-BELA_Marriott-Okecie-hol_glowny.dwg

100

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
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ROZWIĄZANIE PROGOWE – PRZERWA DYLATACYJNA

https://www.bela.com.pl/dwg/Rozwiazanie-progowe_przerwa-dylatacyjna.dwg

ROZWIĄZANIE PROGOWE MONTAŻ RAM NA MOKRO

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