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Ipari burkolati megoldások

Ipari burkolati megoldások kis- és nagyfelhasználóknak
Ipari és ergonómiai burkolatok padozati csúszásmentesítés
padlójelölés munka- és eszközvédelem

Cleartex

Ipari burkolati megoldások
Ipari burkolatok
Padozatvédő ipari pvc
burkolat

Csúszásmentesítő padozat és
futószőnyeg

Ergonómiai munkaszőnyeg
Eszköz- és munkavédelmi
szőnyeg

ESD elleni és tisztatéri
burkolat

Csúszásmentesítés
Csúszásmentesítő
felületkezelés

Csúszásmentes bevonatok
GRP lemezek és rácsok
GRP lépcsőelemek
Élvédelem
Szabadtéri földburkolat

Padlójelölés
Figyelmeztető jelzések
Térhatároló jelölők
Fluoreszkáló és
foszforeszkáló padlójelek

Kábelrendezők

Csúszásgátló élvédő jelölés
Biztonsági szalagok

Alkalmazási területek határok nélkül
Iroda
Szálloda
Étterem
Üzlet
Múzeum
Recepció
Bemutatóterem
Óvoda
Fodrászat
Játszóház
Bank
Menza
Könyvtár
Wc
Kollégium
Bár
Lovarda

Kávézó
Kórház
Fürdő
Mozi
Raktár
Konyha
Iskola
Ügyfélváró
Csarnok
Világítótorony
Szerviz
Öltöző
Stúdió

Színház
Rendelő
Otthon

Gyémánt mintás

csúszásmentes futószőnyegek
egyedülálló laminálási technológiával

Végtelen megoldás. Minősített gyártók. Európai megfelelősség. Tervezési
segítség. Gyors megvalósítás. Még többet szeretne? Válasszon minket!

Yellow Jacket®

az eredeti kábel rendező rendszer
ipari, kereskedlemi és közösségi alkalmazásokhoz

Biztonság. Minőség. Választék.
Cleartex ipari burkolatok.

A biztonságos és komfortos munkakörnyezet növeli a
hatékonyságot és garantálja a folyamatos termelést.
Az üzemi balesetek megelőzhetők, védje meg vállalkozását a
véletlenektől!

Ingyenes felmérés és gyors, egyedi kialakítások a Cleartextől.
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Ipari burkolatok | Notrax

Rinivi

Mehlhose

Tűzálló, csúszásmentes,

Csúszásmentes, ergonómiai

Antibakteriális biztonsági

ESD elleni munkapad burkolat

ergonómiai padozat

burkolat

futószőnyeg

és kiegészítők

Forbo

ClearSafe

Zsír- és olajálló,

folyadékelveztő munkaszőnyeg

Dekoratív ergonómiai
munkaszőnyeg

Ipari Burkolatok
Padozatvédő ipari pvc
burkolat

Csúszásmentesítő padozat és
futószőnyeg

Ergonómiai munkaszőnyeg
Eszköz- és munkavédelmi
szőnyeg

ESD elleni és tisztatéri
burkolat

Padozatvédő ipari pvc
burkolat

ESD elleni és tisztatéri
burkolat

Miért szükséges a megfelelő ipari burkolat?
Mert bármilyen környezetben előfordulhatnak balesetek. A megelőzés kifizetődőbb, mert az optimális burkolatok
megvédik az embereket, az eszközöket és csökkentik a veszteségek kialakulását. A kiesések és leállások számának
csökkenésével nő az üzemeltetési hatékonyság és nagyobb tartalék képződik a balesetek megelőzésére.

Biztonságos. Tartós. Bárhol.
Cleartex csúszásmentesítés.

A csúszásmentesítés első lépése a járófelületek műszeres
vizsgálata, ami segít a megoldás megtervezésében.
A csúszós felületeket lehet kezelni, bevonni és speciális
csúszásgátló felületekkel borítani.
Ingyenes felmérés és gyors, egyedi kialakítások a Cleartextől.

Cleartex

Csúszásmentesítés | ClearSafe

Súrlódási együttható
(csúszóssági szint) mérés

Csúszásmnetesítő
bevonat

Notrax

GRP padozati

és plattform rácsok

Csúszásmnetesítő
felületkezelés

Forbo

Rinivi

Mehlhose

GRP padozati és
rámpa / útvonal lemezek

Csúszásmnetesítő szalagok
és élvédelem

Csúszásmentesítés
Csúszásmentesítő
felületkezelés

GRP élvédők és
lépcső elemek

Szabadtéri

teherburkolatok

Csúszásmentes bevonatok
GRP lemezek és rácsok
GRP lépcsőelemek
Élvédelem
Szabadtéri teherburkolat

Miért nélkülözhetetlen a megfelelő tapadás a járófelületeken?
Mert az üzemi balesetek legnagyobb százaléka elcsúszásból vagy elbotlásból ered. Megfelelő szintű ráfordítással
bármilyen veszélyes felületeken csökkenthető a balesetek kockázata. A felületek csúszósságának mérséklésével
vagy megszüntetésével és a veszélyre figyelmeztető jelzésekkel a balesetek nagy része elkerülhető.

Strapabíró. Látható. Észrevehető.
Cleartex padlójelölés.

A padlójelölés az üzemi kommunikáció alap szintű,
mindenki számára közérthető formája.
A padozati jelek segítenek a munkaterület vagy útvonal
biztonságos használatában.
Ingyenes felmérés és gyors, egyedi kialakítások a Cleartextől.
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Padlójelőlés | ClearSafe

Csúszásmentes figyelmeztető
padozati szalagok

Figyelmeztető

padozati felfestés

Notrax

Mountville Mills

Rinivi

Mehlhose

Fényvisszaverő és fluoreszkáló

Csúszásmentes padozati

Csúszásmnetes

Csúszásmentes felületű

padozati szalagok

térhatároló jelölők

figyelmeztető jelek

kábelrendezők

Padlójelölés
Figyelmeztető felfestés
Térhatároló jelölők
Fluoreszkáló és
foszforeszkáló padlójelek

Kábelrendezők

kültéri és beltéri
figyelmeztető szőnyegek

Csúszásgátló

élvédő jelölők

Csúszásgátló élvédő jelölés
Biztonsági szalagok

Miért fontos a magas minőségű padló és útvonal jelölés?
Mert

a biztonsági padlójelölés az egyik legegyszerűbb és legmegbízhatóbb kommunikációs forma üzemi

környezetben vagy menekülési útvonalon. Idő előtti kopása fokozott balesetveszélyt jelent, és sűrű cseréjük
költséges.

A ClearSafe megoldások a legextrémebb munkaterületeken is évekig megállják a helyüket.

Az

ipari burkolati megoldások
megvédik
a dolgozókat, a munkaeszközöket és a
munkadarabokat a véletlen sérülésektől.
Nagy mértékben csökkentik a balesetek
kialakulásának lehetőségét és biztosításként
szolgának a veszélyhelyzetekben.

A munkavédelemre és a biztonságra fordított
költségek a megszakítások nélküli termelést,

illetve az üzleti előrejelzések megvalósulását
is támogatják.

ClearSafe csúszásmentes GRP táblák és lépcsőelemek
törhetetlen, R13 burkolat csúszós útvonalak,
lépcsők és rámpák végleges csúszásmentesítésére

Népszerű burkolati megoldások a Cleartextől:
Ipari szőnyegek, biztonsági padozat,
csúszásmentesítés, ESD védelem,
útvonaljelölés

Sticky Mat tisztatéri ragacsos szőnyeg

Cushion Ease moduláris ipari szőnyeg

ClearSafe ESD elleni ipari pvc burkolat

ClearSafe ipari GRP rács tábla

AntiSLIP csúszásmentesítő kezelés
Még több termék:

biztonsagiburkolatok.hu

Termékeink és megoldásaink megtalálhatók katalógus webáruházunkban
WWW.BIZTONSAGIBURKOLATOK.HU
csúszásmentesítés
útvonaljelölés

ergonómia

ESD elleni védelem

munkavédelem

ipari szőnyeg

biztonsági padozat

biztonsági megolások általános és extrém üzemi környezetbe

Cleartex Kft.
Telefon: +36 23 887 400
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