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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  kávézó  kórház  fürdő  mozi  raktár  színház

bemutatóterem  óvoda  fodrászat  játszóház  Bank  konyha  iskola  ügyfélváró  csarnok  rendelő 
menza  könyvtár  Wc  kollégium  bár  lovarda  világítótorony  szerviz  öltöző  stúdió  otthon



Végtelen megoldás. Minősített gyártók. európaI megfelelősség. terVezésI 
segítség. gyors megvalósítás. még többet szeretne? Válasszon minket!

gyémánt mintás 
csúszásmentes futószőnyegek 
egyedülálló laminálási technológiával 

yellow jacket® 
az eredeti kábel rendező rendszer
ipari, kereskedlemi és közösségi alkalmazásokhoz 

https://www.youtube.com/watch?v=-JymbFeplbY&index=14&list=PLeeZp3Xrx3iL4ZeFPmQkvl1BGOWcIMSjs


bIztonság. Minőség.
Cleartex iPari burkolatok.

Választék.

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. 



Cleartex
IparI burkolatok | notrax    rinivi    mehlhose    forbo    clearsafe  

IparI burkolatok

 Padozatvédő iPari Pvc 
burkolat

 csúszásmentesítő Padozat és 
futószőnyeg

 ergonómiai munkaszőnyeg
 eszköz- és munkavédelmi 

szőnyeg

 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. 

 PAdozAtvédő iPAri Pvc 
burkolat

 esd ellenI és tIsztatérI 
burkolat

 antIbakterIálIs bIztonságI 
burkolat

 esd ellenI munkapad burkolat 
és kiegészítők

 dekoratíV ergonómIaI 
MunkAszőnyeg

 tűzálló, csúszásMentes, 
ergonómIaI padozat

 Csúszásmentes, ergonómIaI 
futószőnyeg

 zsír- és olajálló, 
folyAdékelveztő MunkAszőnyeg



bIztonságos. tartós.
Cleartex csúszásmentesítés.

bárhol.

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    notrax    forbo    rinivi    mehlhose

Csúszásmentesítés

 csúszásmentesítő 
felületkezelés

  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.

 súrlódási együtthAtó 
(CsúszósságI szInt) mérés

 grp padozatI
és plattform ráCsok

 grp padozatI és 
rámpa / útVonal lemezek

 csúszásMnetesítő
beVonat

 csúszásMnetesítő
felületkezelés

 csúszásMnetesítő szAlAgok
 és élVédelem

 grP élvédők és 
léPcső eleMek

 szabadtérI 
teherburkolAtok



strapabíró. láthAtó.
Cleartex Padlójelölés.

észrevehető.

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. 



Cleartex
PAdlójelőlés | clearsafe    notrax    mountville mills    rinivi    mehlhose

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.

padlójelölés

 figyelmeztető felfestés

 térhatároló jelölők

 fluoreszkáló és 
foszforeszkáló Padlójelek

 kábelrendezők

 csúszásgátló élvédő jelölés

 Biztonsági szalagok

 csúszásMentes figyelMeztető 
padozatI szalagok

 fényvisszAverő és fluoreszkáló 
padozatI szalagok

 Csúszásmentes padozatI 
figyelMeztető jelek

 figyelMeztető
padozatI felfestés

 Csúszásmnetes
térhAtároló jelölők

 csúszásMentes felületű 
kábelrendezők

 kültérI és beltérI 
figyelMeztető szőnyegek

 Csúszásgátló 
élvédő jelölők



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:

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 

iPAri szőnyegek, bIztonságI padozat, 
csúszásmentesítés, esd védelem,
útvonaljelölés

https://youtu.be/qTVbjY9zvZE?list=PLeeZp3Xrx3iL4ZeFPmQkvl1BGOWcIMSjs
http://biztonsagiburkolatok.hu/index.php
http://biztonsagiburkolatok.hu/index.php
http://biztonsagiburkolatok.hu/index.php


Cleartex kft.
2040 budaörs, gyár utca 2. 

telefon: +36 23 887 400    email: cleartex@cleartex.hu    Web: cleartex.hu 

Cleartex IparI burkolatI megoldások  2017

terMékeink és MegoldásAink MegtAlálhAtók kAtAlógus webáruházunkbAn

WWW.biztonsagiburkolatok.hu
csúszásmentesítés    ergonómia    munkavédelem    iPari szőnyeg    Biztonsági padozat 

útvonaljelölés    esd elleni védelem    Biztonsági megolások általános és extrém üzemi környezetbe

http://biztonsagiburkolatok.hu/index.php
http://biztonsagiburkolatok.hu/index.php

