Cleartex

Szennyfogó rendszerek

Kültéri

és beltéri szennyfogó rendszerek

termékismertető közületi és kisfelhasználók számára

Cleartex

Szennyfogó rendszerek |A lábtörlő, mint burkolat
Textil
szennyfogók
◄ Magas nedvszívó képességű
beltéri szőnyegek kapilláris
szálakkal
◄ Aktív kaparószálas, erős
koszleszedő hatású beltéri
szőnyegek
◄ egyedi gyártású beltéri
szőnyegek

Műanyag és Gumi
szennyfogók
◄ Kuszált, műanyag szálas
kosz- és vízelvezető kültéri
szőnyegek

◄ Moduláris, nyitott
rácsszerkezetű, nagy teherbírású
műanyag- vagy gumiszőnyeg
◄ egyedi gyártású, műfű alapú
festett, kültéri szőnyeg nagy
koszgyűjtő kapacitással

Alumíniumsínes
szennyfogók
◄ Különböző forgalomra és
környezetre optimalizált típusok
◄ Kültéri és beltéri, tűsarok
álló tisztító felületek
◄ bevásárlókocsi forgalmat
tűrő típus
◄ nyitott és zárt szerkezetű
típusok

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

Alutrend Compact
®

Kisforgalmú bejáratokba

Kültérre és beltérre egyaránt

Megoldások

bármilyen bejáratba tervezési és kivitelezési támogatással,
hosszú garanciával. Még többet szeretne? Válasszon minket!

Cleartex Aktív
Egyedülálló hatékonyságú tisztítás és szennytárolás
beltérre és szélfogóba

Bevezető a szennyfogók világába
Az ismertetőben összefoglaljuk, hogy milyen szennyfogó megoldásokat tudunk partnereink és
végfelhasználóink részére ajánlani. Nagy figyelmet szenteltünk a termékek mellett a zónaszemlélet
bemutatására és a kialakítások költséghatékonysági vizsgálatára is. Nyilván a kínálatunkban
szereplő összes lábtörlőt nem tudjuk bemutatni, de törekszünk egy olyan összefoglalót adni, ami
mind a kivitelezők, a létesítménygazdálkodók, illetve mind a végfelhasználók számára egyértelmű
válasszal szolgál a kérdésre: milyen lábtörlőt válasszunk?
A válasz számunkra sem mindig a legegyszerűbb, hiszen az optimális megoldás kialakítása több
szempont figyelembe vételét igényli. A szempontok pedig sok mindentől függnek, ezért érdemes
mindjárt az elején átvenni egy pár alapfogalmat.
Különbség a lábtörlő és a szennyfogó rendszerek között:
A szennyfogó rendszerek tulajdonképpen zónaaktív, azaz az adott belépési zónában aktívan
működő lábtörlőkből állnak, amik optimális kialakítás esetén a következő feladatokat látják el:
1. Először a kintről érkező nagyobb méretű, szilárd szennyeződéseket, illetve a téli és esős
időszakban a latyakot és sarat távolítják el. A kavicsok, a rágógumi, a talpakba keményedett
sár leginkább kefés szerkezetű, vagyis erős kaparó hatású, durva felületű lábtörlőkkel tisztítható
meg, amik rendelkeznek jelentős szennytároló kapacitással is.
2. Második feladat a maradék, a már kisebb méretű szilárd részecskék eltávolítása, illetve
a nedvesség felszívásának megkezdése. A por, a homok begyűjtése szintén nagy tároló
kapacitást és optimális, sűrű szerkezetű lábtörlőt igényel, ami a nedvességet további kapilláris
szálakkal szívja fel.
3. A szennyfogó rendszerek végén a feladat a nedvesség maradéktalan eltüntetése, vagyis
a talpak szárazzá tétele. A zónába egyértelműen a magas nedvszívó és tároló képességű
lábtörlők kerülhetnek, hogy megelőzhetők legyenek az elcsúszásból eredő balesetek.
A szennyfogók csoportosítása a zónaszemlélet szerint:
1. Kültéri szennyfogók | Azon területek lábtörlői, amik az épületen kívül esnek és az időjárás
hatásainak leginkább ki vannak téve. Megkülönböztetjük a fedett és fedetlen kültér fogalmát,
hiszen előbbi kap némi védelmet a csapadék ellen, így valahol a kültéri és köztes zóna közés
esik.
2. Köztes zóna szennyfogói | Az épületen kívül eső és a belső területeket elválasztó térbe
helyezhető lábtörlők. Két fő alkalmazási területe a forgóajtók padlózata és a szélfogók
járófelületei.
3. Beltéri szennyfogók | Az épület védett, belső területeire optimalizált szennyfogók, amik ideális
esetben zárják a rendszert.

Ideális bejárat és rendszer
elkülönülő zónákkal

Nagyobb kültéri felülettel
kialakított rendszer

Beltéren kialakítható
teljes rendszer

Miért van szükség a zónaszemléletre szennyfogó rendszer kialakításánál?
Ahogy a bejáratokat, úgy a szennyeződéseket is csoportokra lehet bontani. A különféle halmazállapotú szennyeződéseket különböző felületű és egyedi feladatokhoz fejlesztett lábtörlőkkel lehet
tökéletesen letisztítani. A hármas felosztás és az optimalizált felületek segítenek a hatékonyság
maximalizálásában. A zónaszemlélet másik alap pillére a megfelelő lépésszám és haladási irány
kialakítása is, hiszen míg az otthoni lábtörlők esetén az ember megtörli a lábát, a közintézményekben
vagy áruházakban csak áthalad rajta. A minimálisan javasolt 6 lépésszámmal és zónaaktív
lábtörlőkből kialakított szennyfogó rendszerrel a szennyeződések 96% már a bejáratban begyűjthető,
így a belső terek lényegesen kevesebb takarítást igényelnek és a burkolatok is kisebb mértékben
kopnak. Fontos szempont erőteljes gyalogos forgalom és csúszós hidegburkolatok esetén esős
időszakokban, hogy a nedvesség teljes mértékben a lábtörlőkben maradjon tisztítás után, akárcsak
a bevásárló kocsis bejáratokban, amit kizárólag tudatos szennyfogó rendszer kialakításával lehet
elérni.
Milyen lábtörlők integrálhatók szennyfogó rendszerbe?
A legfontosabb, hogy az éghajlatnak, az időjárási viszonyoknak, a tipikus szennyeződéseknek
és a forgalom mértékének és típusának a legjobban megfeleljen. Mivel a tudatos kialakítás több
zónát igényel, ezért számtalan alternatíva közül lehet választani. A típusok külalakjukban nagyban
eltérhetnek egymástól, így a választásnál érdemes figyelembe venni a külső, illetve belső tér
jellegzetességeit és ahhoz illeszthető megoldást választani.
A szennyfogók típusai
1. Textil szennyfogók | A legnépszerűbb, valódi szőnyeg alapú lábtörlőfajta. Különböző
vastagságú, szálösszetételű poliamid szálas textilszőnyegek PVC vagy gumi hátlappal.
Kültéri, közteszónás és beltéri kialakításokhoz is elérhető típusok. Alapburkolatként padozatra
telepítve és úsztatva is használható.
2. Műanyag / gumi szennyfogók | PVC vagy gumi alapú, tekercses vagy modulokból
összeállítható, nyitott / részben nyitott szerkezetű szennyfogók főleg kültéri vagy közteszónás
használatra. Alapvetően nagy és közepes forgalomhoz ideális választás. A két fő szerkezeti típus,
a kuszáltszálas és moduláris szerkezetűek mellett ide sorolhatók a kültéri, csak kaparószálas,
hátlappal rendelkező szőnyegek, mint például a műfű. A moduláris típusok pedig keverhetők
beltéri textil járófelülettel rendelkező modulokkal, elősegítve a beltéri, illetve köztes zónás
használatot.
3. Alumíniumsínes szennyfogók | A sárlehúzó rácsok utódai, kibővített tisztító funkciókkal,
elegáns, strapabíró kivitelben. Kültéri, köztes zónás és beltéri alkalmazásokhoz különféle,
egymással keverhető tisztító felületekkel kis, közepes és nagy forgalomra különböző profil
méretekben. Minden esetben egyedi méretre szabva, gyakorlatilag bármilyen formában,
süllyesztékbe telepíthető.

Textil szennyfogó
szőnyegek

Műanyag / gumi
szennyfogó szőnyegek

Alumíniumsínes
szennyfogó szőnyegek

Miért éri meg a Cleartex megoldásait választani?
A Cleartex szennyfogó kollekció az alábbi szempontok figyelembe vételével került összeállításra.
Magas minőség | típustól függetlenül
◄
◄
◄
◄

szembetűnő minőségi különbség az otthoni vagy bérelt lábtörlőkhöz képest
maximális tartósság még a legextrémebb bejáratokban is
a lehető legmagasabb szintű szennyfogó képesség
a legjobb tűzállósági képesség az összes beltéri és közteszónás szennyfogóra

Teljes kollekció | megoldások bármely belépési zónába
◄
◄
◄
◄

választható típusú, színű és mintázatú tisztító felületek az összes zónában
összehangolható zónánkénti tisztító felületek
megtalálhatók a vegyes tisztító felületű megoldások is
úsztatható, ragasztható és süllyesztékbe építhető installációs lehetőségek

A legnagyobb szín- és mintaválaszték | összhangban bármilyen bejárat egyedi megjelenésével
◄
◄
◄
◄

klasszikus és modern színek és színösszeállítások
bármilyen stílusú épülethez, burkolathoz hangolható megoldások
egyedi felületű megoldások nyomtatott textillel, műfűvel vagy színes kefék használatával
vállalati szabványokhoz igazítható bejárati megjelenés

A Cleartex 1993 óta forgalmaz és gyárt szennyfogókat. Mottónk mi más lehetne: Álljuk a sarat!

A szállodák, irodaházak és bevásárló központok
bejárata és előcsarnoka esős időben
csúszóssá válik. A cipőkkel behordott víz és sár
balesetveszélyessé teszi a burkolatot.

ELŐZZE MEG A BAJT EGYSZERŰEN!

Alutrend Maxi
®

Nagyforgalmú, többfunkciós bejáratokba
Nagy járófelület választékkal az összes zónába

Cleartex

Textil szennyfogók | Forbo

◄

Rinos

◄

Notrax

◄

Mountville Mills

CLEARTEX CLASSIC
TEXTIL SZENNYFOGÓ

CLEARTEX AKTÍV
TEXTIL SZENNYFOGÓ

CLEARTEX DUO
TEXTIL SZENNYFOGÓ

CLEARTEX CLASSIC
JÁRÓFELÜLETEK

CLEARTEX AKTÍV
JÁRÓFELÜLETEK

CLEARTEX DUO
JÁRÓFELÜLETEK

Cleartex beltéri textil
prémium szennyfogók
CORAL WELCOME
JÁRÓFELÜLETEK

CORAL WELCOME
TEXTIL SZENNYFOGÓ

Miért fontos a hatékony textil szennyfogók alkalmazása?
Mert sajnos sok épület nem rendelkezik megfelelő belépési zónákkal, és nincs kültéri szennyfogó, így a tisztítás
csak a beltéren kezdődik meg. Ezáltal több és több fajta szennyződés juthat be az épületbe, ami egyrészt
csúszásveszélyt, másrészt több karbantartást jelenthet - hatékony, felületaktív szennyfogó szőnyegek nélkül.

Cleartex Duo
Nagy igénybevételű bejáratok
multifunkciós szennyfogója

A textil szennyfogókról
A lábtörlők azon köre, amiket mindenki ismer. A legtöbb otthoni lábtörlő is textilből készül azzal a
különbséggel, hogy nincs olyan tároló kapacitása és tisztító hatása, mint a professzionális szennyfogó
rendszerekbe tervezett típusoknak. A Cleartex Kft. múltját és jelenét megalapozó lábtörlő termékek
lényegi különbsége a minőség és a hatékonyság.
Hatékonyság beltéren
◄
◄
◄
◄

időjárástól függetlenül minden szennyeződéssel megbirkózik
a nedvességet teljesen mértékben eltüntető típus
kaparó, nedvszívó és tartást biztosító szálak optimális keveréke
3-6 kg/m2 por és 2-4 l/m2 folyadék tárolása

Dekoratív megjelenés
◄
◄
◄
◄

rengeteg szín, illetve színvariáció (kétszínű és háromszínű)
homogén, keresztcsíkos, hosszanti szakaszcsíkos
a beltérrel azonos minta és színvilág megvalósítása
egyedi nyomtatási opció beltéri, nedvszívó típusra

Mi a különbség?

A prémium kategóriájú
Cleartex textil szennyfogó
szőnyegek speciális
kaparószálakkal is
rendelkeznek. A lóhere
profilú kaparószálak sokkal
erősebben tartanak, ezért
soha nem lapulnak le. A
szőnyeg ezáltal jobban
szellőzik, és a kapilláris szálak
által felszívott nedvesség
gyorsan távozik a levegőbe.

Alkalmazkodó megoldás
◄ konfekcionált, egyedi méretű szegett és tekercses kiszerelés nagy felületekhez
◄ akár faltól-falig, aktív burkolatként is fektethető
◄ más burkolatokkal egymás mellé telepíthető
Fontos tudni, hogy léteznek kültéri, gyakorlatilag csak kaparószálas, textil jellegű lábtörlők is. Ezeket
a típusokat a műanyag, főként kültérre telepíthető típusokhoz soroljuk.

Cleartex

Textil szennyfogók | Forbo

◄

Rinos

◄

KARÁT
TEXTIL SZENNYFOGÓ

COLORADO
TEXTIL SZENNYFOGÓ

KARÁT
JÁRÓFELÜLETEK

COLORADO
JÁRÓFELÜLETEK

Notrax

◄

Mountville Mills

EGYEDI NYOMTATÁSÚ
TEXTIL SZENNYFOGÓ

EGYEDI NYOMTATÁSÚ
ALUSÍNES SZENNYFOGÓ

Egyedi nyomtatású

Beltéri textil

szennyfogók

standard szennyfogók

Marketing a bejárati lábtörlőn?
Igen,

ha több vendéget, nagyobb forgalmat szeretne, akkor miért is ne?

padló miért maradjon kihasználatlanul?

Ha

a falon vannak képek, akkor a

Ráadásul hasznosabb is, mivel egy kép nem tartja tisztán a falat, míg
Ha még nincs ötlete, ne aggódjon, a tervezést is megoldjuk!

egy egyedi lábtörlő a padlózatot annál inkább.

Textil szennyfogók | általános tulajdonságok típusonként
Technikai adatok, rendelhető méretek
Cleartex Classic | beltéri használatra, tekercses, modulos és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
◄
◄
◄
◄

9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és poliészter hordozó
100% anyagában színezett poliamid szálak
több árnyalatú színezés
105 cm, 155 cm, 205 cm széles tekercs és 50 x 50 cm modulok

Cleartex Aktív | beltéri használatra, tekercses, modulos és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
◄
◄
◄
◄

9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és poliészter hordozó
100% újrahasznosított Econyl® Nylon poliamid szálak
egyszínű, homogén és hosszanti csíkozódású, több árnyalatú színezés
105 cm, 155 cm, 205 cm széles tekercs és 50x50 cm modulok

Cleartex Duo | beltéri használatra, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
◄
◄
◄
◄

9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és poliészter hordozó
100% poliamid szálak, amiből 75% újrahasznosított Econyl® Nylon
bordázott szerkezetű, csíkos trikolor színezés, egy és több árnyalatú színezésből
205 cm széles tekercs

Cleartex Welcome | beltéri használatra, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
◄ 9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és újrahasznosított PET/		
Econyl® hordozó
◄ 100% Econyl® Nylon
ová és hogyan
◄ hosszanti csíkozódású, több árnyalatú színezés
◄ 205 cm széles tekercs
A textil szennyfogó
szőnyegek a belterekben,
Karát | beltéri használatra, konfekcionált kivitelben
környezettől függetlenül
hatékony eszközök a
◄ 8 mm teljes vastagság, nitril gumi hátlap
padlózat tisztántartására és
◄ 100% poliamid szálak
a balesetek megelőzésére.
◄ egyszínű, homogén színezés
Szennyfogó rendszer
◄ 16 méretben, 60 x 85 cm és 200 x 300 cm között
részeként, 2 méteres
hosszúságban a nedvesség
Colorado | beltéri használatra, tekercses és konfekcionált kivitelben
több mint 90%-át
◄ 8 mm teljes vastagság, PVC hátlap
képesek megfogni, majd
◄ 100% poliamid szálak
a levegőbe gyorsan
◄ egyszínű, homogén színezés
visszapárologtatni.
◄ 200 cm széles tekercs, 90x150 cm

H

Egyedi nyomtatású lábtörlő szőnyegek | beltéri használatra, igény szerinti kivitelben
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄

Standard / Premium: 10 mm teljes vastagság, 100% nitril gumi hátlap
Superior: 8 mm teljes vastagság, 100% PVC hátlap
Standard: 100% 6.6 nejlon poliamid szálak, 830 g/m2
Premium: 100% 6.6 nejlon poliamid szálak, 1224 g/m2
Superior: 100% 6.6 nejlon poliamid szálak, 600 g/m2
egyéni, 76 dpi JetPrint színezés, 32 (Standard), 60 (Premium), illetve 100 (Superior) színből**
1 pixel = 0,3 mm2, minimális vonal vastagság 10 mm
16 konfekcionált és egyedi méretekben

* = igény szerinti konfekcionált kivitelt közületi mennyiségben készítünk
**= a színezet alap esetben a színpalettáról választható színekből állítható össze, de egy-egy PMS
vagy RAL színkódú színárnyalat is alkalmazható a Standard és Premium típusok esetében

?

Cleartex

Műanyag szennyfogók | Forbo ◄ Rinos ◄ Notrax ◄ Mountville Mills

NATÚR GRIP
KUSZÁLTSZÁLAS SZŐNYEG

CLEARTEX GRIP
KUSZÁLTSZÁLAS SZŐNYEG

GRIP WALKER
EXTRUDÁLT PVC SZŐNYEG

SILVER
MODULÁRIS SZŐNYEG

INTEGRA
MODULÁRIS PVC SZŐNYEG

JAGUÁR PLUSZ
MODULÁRIS PVC SZŐNYEG

Műanyag
szennyfogók

SZÍNEZETT ÉS EGYEDI
NYOMTATÁSÚ MŰFŰ

COLLECT
KAPARÓSZÁLAS SZŐNYEG

Mi különbség a műanyag és a textil szennyfogók között?
A műanyag, illetve gumi szennyfogók a bejáratok előtt vagy a köztes zónában, tehát főleg kültéri körülmények
között teljesítenek jól. Mivel nincs nedvszívó képességük és ellenállnak az UV sugaraknak, már kültéren
elkezdhetik a szilárd szennyeződések letisztítását és gyűjtését - gyakorlatilag bármilyen típusú bejáróban.

Color Rasp Charm

egyedi kültéri szennyfogó
16 színárnyalatból
egyszerűbb grafikák és logók megjelenítése
nagy szennytároló kapacitás

A műfüves szennyfogókról
A műfű nem újdonság, sport és dekorációs célokra régóta használják. Kültéri szennyfogóként
történő alkalmazása viszont elég új keletű. A miért viszont annál egyszerűbb: durva szálai
hatékonyan távolítják el a koszt és a sarat a talpakról, nagy szálhosszúságának köszönhetően pedig
hihetetlen mennyiségű szilárd koszt tud magába rejteni. Egyedülálló képessége, hogy gyakorlatilag
automatikusan őrli - az áthaladások
alkalmával - a szálakra nedvesen
rátapadó sárdarabokat, amikor
azok már megszáradtak. Azáltal,
hogy a szálak felületén megtapad
a nedves állagú sárszennyeződés,
majd szárazon belehullik a lábtörlő
aljába, a karbantartási igénye
minimális.
Ez
tulajdonképpen
annak köszönhető, hogy a műfű
szennyfogók tároló kapacitásával
semmilyen más zárt szennyfogó
nem versenyezhet.
A műfű szennyfogó gyártási
technológiájából
adódóan
a
szőnyeg egyszínű vagy 16 színből
álló, egyedi nyomtatású is lehet.
Egyedi gyártás esetén feliratokat,
egyszerű grafikákat és céges
emblémákat lehet megjeleníteni
rajta, ami teljesen egyedülállóvá
teszi a lábtörlő piacon.

Cleartex

Gumi szennyfogók | Muovihaka

MASTER-FLEX
MODULÁRIS GUMISZŐNYEG

◄

Notrax

OCT-O-FLEX
GUMI SZENNYFOGÓ

◄

Mountville Mills

EGYEDI NYOMTATÁSÚ
MASTER-FLEX MODULOK

KARÁT
JÁRÓFELÜLETEK
OCT-O-FLEX
MODULÁRIS GUMISZŐNYEG

EGYEDI NYOMTATÁSÚ
GUMILÁBTÖRLŐ

Cleartex videó
szennyfogók

A moduláris szennyfogók minden zónába telepíthetők?

Alapvetően bárhová telepíthetők, hiszen a moduláris megoldások gyártói minden zónában jól alkalmazható,
különféle tisztító felületekkel gyártják a modulokat. Kültéri zóna hiányában a multifunkcionalitás leginkább
a köztes zónában hasznos. a moduláris megoldások süllyesztékben, biztonságosan rögzítve használhatók.

Műanyag és gumi szennyfogók | általános tulajdonságok típusonként
Technikai adatok, rendelhető méretek
Natúr Grip | kültéri használatra, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
◄ 10, 16 mm vastag, rugalmas PVC szálas szennyfogó hátlappal, 14 mm típus hátlap nélkül
◄ 120 cm tekercs méret, 6 színben elérhető
Coral Grip | kültéri használatra, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
◄ 12, 17 mm vastag, szemcsés felületű, PVC szálas szennyfogó opcionális EVERFORT hátlappal
◄ dombornyomott mintázat az erősebb kaparó hatásért
◄ 122, 127 cm tekercs méret
Grip Walker| kültéri használatra, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
◄ 11 mm vastag, extrudált UV-álló PVC szennyfogó
◄ 91, 122 cm széles tekercs
Collect | kültéri használatra, tekercses és konfekcionált kivitelben
◄ 8 mm vastag, UV-álló poliamid szennyfogó szőnyeg
◄ 100% poliamid szálak, PET/poliamid hordozó, PVC hátlap
◄ 100 cm és 200 cm tekercs, 60 x 90 cm, 90 x 150 cm konfekcionált méretben
Integra | beltéri és kültéri használatra, moduláris kivitelben
◄ 11 mm vastag, textil betétes, moduláris, UV-álló PVC sínes 		
szennyfogó, 30,5 x 18,3 cm méretben
◄ 14 mm vastag, bordázott gumi betétes, moduláris, UV-álló 		
PVC sínes szennyfogó, 30,5 x 18,3 cm méretben
◄ 16 mm vastag, textil betétes, moduláris, UV-álló PVC sínes 		
szennyfogó, 40 x 14 cm méretben
Jaguár Plusz | beltéri és kültéri használatra, moduláris kivitelben
◄ 9 mm vastag, moduláris, UV-álló PVC szennyfogó,
40 x 14 cm méretben
◄ 16 mm vastag, moduláris, UV-álló PVC szennyfogó,
40 x 14 cm méretben
◄ a 9 mm vastag modul kombinálható a 16 mm vastag modullal
és süllyesztékként nedvszívó textil szőnyeggel bővíthető

Hová és hogyan?

A műanyag és gumi
szennyfogó szőnyegek
a külterekben és köztes
zónában, megfelelő hely
hiányában belterekben
alkalmazhatóak szennyfogó
rendszer tagjaként
vagy teljes kiépítésben.
Sokszínűségük lehetővé
teszi, hogy bármilyen
bejáratban jól teljesítsenek.

Color Rasp / Charm| kültéri használatra, konfekcionált és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
◄ 18 mm teljes vastagság, PVC hátlap
◄ AstroTurf® műfű alapanyag 16 színes BrillantStepTM színezéssel**
◄ 60 x 90 cm, 90 x 150 cm, 120 x 180 cm méretben
Master-Flex | beltéri és kültéri használatra, moduláris, textillel bővíthető kivitelben
◄ 23 mm vastag, nyolcszög mintás, nyitott szerkezetű moduláris gumiszőnyeg
◄ 100% gumi modulok, 11 mm vastag, egyedileg is nyomtatható textil modulokkal
◄ 50 x 50 cm méretű modulok, D23 csak gumi, C23 gumi és textil
Oct-O-Flex | kültéri használatra, összekapcsolható moduláris és konfekcionált kivitelben
◄ 12,5 mm vastag, nyolcszög mintás, nyitott szerkezetű moduláris gumiszőnyeg
◄ 100% gumi modulok, 75 x 100 cm és 100 x 150 cm méretben, kapcsoló modulokkal
◄ 100% gumiszőnyeg, 70 x 90 cm, 90 x 150 cm, 120 x 180 cm méretben

A műanyag és gumi szennyfogókról
A műanyag, illetve gumi alapú, nyitott szerkezetű szennyfogók általában speciális megoldások olyan
bejáratokba, ahol jelentős a gyalogos forgalom és átlagon felüli mennyiségű nedves állagú vagy
nagy és közepes méretű szilárd szennyeződésre lehet számítani. Ennek okán a szennyfogók ezen
típusai lyukacsos szerkezetűek, és bordázott vagy mintázott felületűek, ami nagy folyadékelvezetési
képességet takar. A nedvesség mellett könnyedén maguk alá gyűjtik a talpakba ragadt kisebb és
közepes méretű kavicsokat is. A műanyag és gumi szennyfogók egyaránt elérhetőek konfekcionált
vagy tekercses szőnyegként és modulárisan összeállítható padozati burkolatként süllyesztékbe
helyezve.
A moduláris szennyfogók a kontinentális éghajlat északi és déli részeiben igen népszerű megoldások.
Alapvetően kültérre tervezett, de köztes zónában is sokat használt típusok. Modularitásuknak
köszönhetően több azonos méretű típus vegyesen telepíthető, így akár textil borítású modulokkal is
keverhető, ami ideális megoldás lehet kisebb területű, zónákra nem osztható bejáratokban.
A műanyag lábtörlők elterjedésének oka leginkább az éghajlatban keresendő. A speciális
kialakítású, közepesen kemény műanyag szőnyegek olyan országokban népszerűek, ahol nagyobb
a kemény és szilárd szennyeződések jelenléte. Északon tört kővel, kaviccsal csúszásmentesítenek
télen, míg a mediterrán részeken a száraz, sziklás talajból adódóan sok a tört kő és a kavics. A
barázdált felületeken megakadnak a talpba szorult kavicsok, amik a lépések hatására kihullanak
és a nyitott szerkezetű lábtörlő maga alá gyűjti azokat. Ahol az eső is jelentős, ott a vékonyabb
műanyag modulokhoz textil borítást vagy textilszőnyeggel integrált modulokat lehet a szennyfogó
rendszerhez kapcsolni. Ez által a beltéri szőnyegeknél megszokott nedvszívó hatást is könnyen el
lehet érni.

A Cleartex műanyag/gumi szennyfogók előnyei
Kültérre fejlesztve
◄
◄
◄
◄

ellenáll az összes éghajlati elemnek
nem szív fel vizet, hanem elvezeti
hatékonyan rejti magába az apró kavicsokat, útkálit és kőzúzalékot
eredményesen távolítja el a latyakot és a sarat

Kültérre fejlesztett, de beltéren is használható
◄ kültéri, kaparó és bomlasztó hatású tisztító felületek
◄ közteszónában is hatékonyan használható vegyes felülettel
◄ beltéren nedvszívó hatású textiles modulokkal is telepíthető
Strapabíró megoldás
◄ strapabíró szerkezet tartós kapcsoló karmokkal
◄ UV-álló, vegyszerálló kivitelek
◄ repedésbiztos összetétel
Moduláris opciók - kombinálhatóság
◄ egyedi méretek és formák kialakítása
◄ UV-álló, vegyszerálló kivitelek
◄ a kültéri járófelületek összekapcsolhatók beltéri, nedvszívó textiles modulokkal
* = igény szerinti konfekcionált kivitelt közületi mennyiségben készítünk
**= a színezet a színpalettáról választható színekből állítható össze

Cleartex

Alumíniumsínes szennyfogók | Alutrend

ALUTREND® COLOR RASP
EGYEDI SZENNYFOGÓ

®

ALUTREND®
MINI SZENNYFOGÓ

ALUTREND®
COMPACT SZENNYFOGÓ

Alutrend®
szennyfogók

ALUTREND®
MAXI SZENNYFOGÓ

Milyen előnyöket jelenet az alumíniumsínes rendszer?
Az

alumínium egy igen erős, mégis rugalmas könnyűfém, ami nem csak elegánsabb a műanyagoknál, de

ellenállóbb is.

Az

élettartama hosszabb, a karbantartási igénye azonos, viszont a mobilitása magasabb fokú,

ezáltal a karbantartása hosszútávon is egyszerűbb feladat, mint például egy moduláris műanyag rendszeré.

Alutrend® alumíniumsínes szennyfogókról
Az ALUTREND® szennyfogók 3 féle alumínium profilból készülnek különböző forgalom típusra és
mennyiségre optimalizálva. A Maxi, a Mini és Compact típusok más és más közönséget céloznak
meg - a kisirodai forgalomtól a bevásárló központok nagy terhelésű bejáratáig.
A Cleartex Kft. 2006 óta fejleszti és gyártja a magyar piac vezető alumíniumsínes szennyfogó
megoldását. Az elmúlt dekád alatt sokat változott a rendszer, a szerkezete ellenállóbb, a felületei
változatosabbak lettek. 2016-ban pedig bemutatkozott a kisirodák, éttermek vagy akár otthonok
bejárataiba fektethető típus, a Compact is.
•
ALUTREND® Maxi | Nagy forgalmú bejáratok napi 1.000 fő felett bevásárlókocsis forgalommal
◄ ALUTREND® Maxi | Nagy forgalmú bejáratok napi 1.000 fő felett bevásárlókocsis forgalommal
◄ ALUTREND® Mini | Közepes forgalmú bejáratok napi 1.000 fő alatt, maximális óránkénti 		
forgalom 100 fő
◄ ALUTREND® Compact | Kis forgalmú bejáratok napi 200 fő alatt

Alutrend® szennyfogó típusok | járófelületek
Kültér

Nagy forgalomra | Maxi profil

Közepes forgalomra | Mini profil Kis forgalomra | Compact profil

Maxi Rub | bordázott gumi
Maxi Brush | kefe
Maxi Rasp | kaparó szálas textil
Maxi Color Rasp | nyomtatott
műfüves textil
Maxi Brush & Rub | bordázott
gumi és kefe
Maxi Brush & Rasp | kefe és
kaparó szálas textil
Maxi Rub & Rasp | bordázott
gumi és kaparó szálas textil

Mini Rub | bordázott gumi
Mini Brush | kefe
Mini Rasp | kaparó szálas textil
Mini Color Rasp | nyomtatott
műfüves textil
Mini Brush & Rub | bordázott
gumi és kefe
Mini Brush & Rasp | kefe és
kaparó szálas textil
Mini Rub & Rasp | bordázott
gumi és kaparó szálas textil

Köztes zóna

Compact Rasp | kaparó szálas
textil

Nagy forgalomra | Maxi profil

Közepes forgalomra | Mini profil Kis forgalomra | Compact profil

Maxi Brush & Rub | kefe és
bordázott gumi
Maxi Brush & Dry | kefe és textil
Maxi Rub & Dry | bordázott
gumi és textil
Maxi Charm | nyomtatott textil

Mini Brush & Rub | kefe és
bordázott gumi
Mini Brush & Dry | kefe és textil
Mini Rub & Dry | bordázott
gumi és textil
Mini Charm | nyomtatott textil

Beltér

Compact Rasp & Dry | kaparó
és nedvszívó szálas textil

Nagy forgalomra | Maxi profil

Közepes forgalomra | Mini profil Kis forgalomra | Compact profil

Maxi Dry Standard | tűfilc
Maxi Dry Premium | textil
Maxi Charm | nyomtatott textil

Mini Dry Standard | tűfilc
Mini Dry Premium | textil
Mini Charm | nyomtatott textil

Compact Dry Standard | tűfilc
Compact Dry Premium | textil
Compact Charm | nyomtatott
textil

Az Alutrend® szennyfogók előnyei
Kiemelkedő anyagminőség
◄
◄
◄
◄

az átlagos piaci termékekhez képest magasabb keménységi fok (F25)
kimagasló tengelynyomás terhelhetőség (1450 kg / 1017 kg / 600 kg)
nagy szakító szilárdság (217 N/m)
strapabíró, UV-álló tisztító felületek

Komplex termékcsalád
◄
◄
◄
◄

típusok bármilyen terheléshez - akár bevásárlókocsis forgalomra is
megoldások a zónaszemlélet szerint az összes zónába
tisztító felület kombinálási lehetőség - akár összevont zónába
egyedi megvalósításokhoz, bármilyen speciális formában és különleges felületekkel

Magyar gyártás, rugalmas telepítés, kiterjesztett garancia
◄
◄
◄
◄

a magyar és a mérsékelt övi éghajlatokhoz fejlesztve
gyors hazai gyártás választható gyártói felméréssel és telepítéssel
egyéni igények alapján történő tervezés és kivitelezés (forgóajtó, összetett bejárat)
5 év garancia a Maxi és Mini típusokra

Hogyan érdemes telepíteni?
Az Alutrend szennyfogó rendszerek abban különböznek a hagyományos lábtörlőktől, hogy
sokkalta hatékonyabbak, jobban mutatnak a térben és nem utolsó sorban gazdaságosabb
az alkalmazásuk. Ezek persze a tervezéstől és a kivitelezéstől nagyban függnek, amihez a
Cleartex szaktanácsadói 100% vevőelégedettségi garancia mellett biztosítanak segítséget.
Tervezés
Az épületek tervezésének egyik kritikus pontja a bejárat. A
legtöbben csak három vagy négy közös helyiséget használnak
rendszeresen egy óriási irodaépületből, ami kevesebb mint a
teljes alapterület 1 százaléka. A bejáratot viszont a dolgozók 80
százaléka rendszeresen használja, plusz a vendégek is, akár
naponta több alkalommal. Ebből adódóan nem mindegy, hogy
milyen a bejárat pillanatnyi áteresztőképessége, milyen szél- és
szennyfogót alkalmaznak benne, és hogy maga a bejárat, illetve az
előcsarnok / előtér milyen képet mutat magáról.
A hatékony és gazdaságos szennyfogó rendszer professzionális
tervezése a bejárattal, vagyis az épülettel azonos időben, a
külterületek, illetve az éghajlat figyelembevételével történik.
Nyilván később is “betervezhető”, akár egy bérelt lábtörlő
garnitúra, de a késői megoldás több járulékos kiadást és
kisebb összhangot eredményez. A belépési zónaszemlélet, mint
tervezési elv azoknak szól, akik hatékony megoldásra vágynak.

Hová és hogyan?

Az alusínes szennyfogók a
kínálat legfelső kategóriáját
jelentik. Megjelenésük és
hatásfokuk miatt forgalmas
bejáratokban ideális
megoldást jelentenek.
Formájuk csak a bejárattól
függ, tulajdonképpen
bármilyen alakzat
kialakítható a rendszerből.
Multifunkcionalitása miatt
az összes belépési zónában,
vagy vegyes tisztító
felülettel szűkített zónában
is kiválóan teljesítenek.

Alutrend® szennyfogó specialitások
Az Alutrend rendszerek nagy előnye, hogy formától függetlenül legyárthatók, így a speciális
igényeknek is eleget tesznek. A legnépszerűbb ilyen belépési köztes zóna a forgóajtó, ami
a kül- és a belteret választja el. A forgóajtókba helyezhető kör alak körcikkekből áll össze,
aminek nem csak a formája tér el a megszokott szögletes lábtörlőktől, hanem a felület
összetétele is változatos lehet. Érdekessége, hogy a téli és nyári időszakban - igény szerint eltérő felületeket lehet alkalmazni a körcikkeken.
A köríveken és a változó kiosztású felületeken kívül további esztétikai lehetőség a különböző,
akár íveket tartalmazó sokszögek, excentrikus geometriai formák kialakítása. És végül, de
nem utolsó sorban lehetőség van a textil járófelületek keverésére - akár sínen belül is, vagy
teljesen egyedi nyomtatású szőnyeg integrálására.

Alutrend Mini charm
®

Kereskedlemi és vendéglátó
egységek bejárataiba

Elégedett ügyfeleink
◄ Kereskedelem/Szolgáltatás: Aldi, Alba Plaza, Alle, Auchan, Arena Plaza, Árkád 			
Bevásárlóközpont, Duna Plaza, Lidl, Spar, Westend City Center
◄ Pénzügy: Erste, Cib, Fhb, K&h, Mkb, Otp
◄ Irodaház: Baross 52, Kálvin Center, K4, Roosevelt 7/8, R70 Office Complex
◄ Művelődés/ Iskola/ Sport: Budai Sport Centrum, Groupama Aréna, Kecskeméti Kertészeti
Főiskola, Müpa, Sorsok Háza
◄ Szálloda: Courtyard Budapest City Center, Hilton Budapest, Imola Hotel Platán, Marriot 		
Budapest, Ramada Budapest, Thermal Hotel Visegrád,
◄ Ipar/ Közlekedés: Audi Győr, Bosch, Győri Keksz, Köki, Phoenix-Mecano, Rába Járműipari
Holding, Richter Gedeon, Roche, Samsung
És persze még sokan mások, akiket nehéz lenne hiánytalanul felsorolni a Cleartex Kft. bő negyed
évszázados történelméből.

Legyen Ön is Elégedett!
Válassza szennyfogóinkat és felejtse el a kompromisszumokat!

Termékeink és megoldásaink megtalálhatók weboldalunkon
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