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Cleartex ALUTREND compact
®

Alumíniumsínes Szennyfogó Rendszerek

Magyar termék magyar igényekre. Az Alutrend család legfiatalabb tagja.
Kisforgalmú bejáratokba telepíthető, vékony
profilos, alumíniumsínes szennyfogó gyalogos és
kerekes székes forgalomra.
Méretéből

adódik előnye, hogy a kőburkolatok

vastagságával egyező mélységű, így nincs szükség
a beton padozat mélyítésére.

Felülete a környezethez
és a belépési zónákhoz választható, így kültéren és
beltéren is alkalmazható. Az aluprofilok zártan
kapcsolódnak egymáshoz, ezért a koszt a felületén
gyűjti, a karbantartása ezáltal rendkívül egyszerű.
Tulajdonságok | Alumínium profilos szennyfogó
•
•
•
•

teljes vastagság (felülettel):

tengelynyomás terhelés:

Max. 600 kg

•

tűzbiztonsági besorolás:

Bfl-s1

falvastagság (profil):
keménység:

Tulajdonságok | Járófelületek
•
•
•
•

10 mm

1,2 mm

F25

beltér: nedvszívó textil és tűfilc több színben
kültér: kaparószálas textil antracit színben
szélesség:

45 mm

egyedi megoldások: egyedileg feliratozható
felület, egyéni színekben rendelhető,
profilonként változó színek

Hazai gyártás | Cleartex Kft. Budaörs
A

szennyfogók a hazai éghajlatnak és használati

szokásoknak

megfelelően

kerülnek telepítésre.

lettek

Számunkra

kifejlesztve

és

a fő szempont a

hatékonyság és a hosszú élettartam elérése mellett,
hogy bármilyen bejáratba egyedi méretre gyártva,
gyors határidő mellett, helyi támogatással és
szervizlehetőséggel kerüljenek beépítésre.

Típusok | Zónák és megjelenés szerint
kültér

beltér

egyedi

Az ALUTREND

®

termékek összes

tagja ellenáll minden extrém
időjárási
erős

körülménynek,

az

a

téli

UV-sugárzásnak,

sós latyaknak anélkül, hogy

ALUTREND compact RASP
®

ALUTREND compact DRY-S ALUTREND compact CHARM
®

®

változnának főbb paraméterei.

A

járófelületek

rendszeres

takarításával nagymértékben
megnövelhető az összes termék
élettartama
a felületek

ALUTREND compact DRY-P

hatása.

®

Gyártó: Cleartex kft. »»» 2040 Budaörs, Gyár utca 2. »»» +36 23 887 400 »»» cleartex@cleartex.hu »»» www.cleartex.hu

és

megőrizhető

100%-os

tisztító

Kiemelt hazai forgalmazó

Az ALUTREND®compact
»»» a legfiatalabb

»»» a legvékonyabb profilú
»»» a legszélesebb járófelületű
»»» a legkisebb tömegű
»»» és talán a legszebb

Alutrend szennyfogó a Cleartextől
Kisebb irodák, panziók, vendéglők és
otthonok bejáratába

