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melegburkolatok és
szennyfogó rendszerek 

A Cleartex Kft. 1993 óta van töretlenül jelen a közületi szennyfogók és a melegburkolatok piacán. Az 
eltelt évek alatt ügyfeleink megtapasztalhatták, hogy a manufaktúránkban készített Alutrend lábtörlők 
középpontjában a minőség és a megbízhatóság áll. A közel 30 gyártótól érkező melegburkolati 
termékeink minősége és értékállósága elismertek partnereink, vásárlóink körében. Hisszük, hogy ha 
már egyszer megtapasztalta a Cleartex szolgáltatásait, akkor biztos visszatér hozzánk. 

„Egyénre szabva, a tökéletesség igényével dolgozunk.”
Huber Ilona Katalin  |  Cleartex Kft. ügyvezető igazgató

szennyfogó rendszerek szőnyeg burkolatok pvc burkolatok linóleum burkolatok

• kültér, beltér, köztes zóna
• hatalmas választék és kiemelkedő 

minőség
• alumínimusínes, műanyag/gumi és 

textil szőnyegek
• tervezés és kivitelezés a 

zónaszemlélet alapján

alumíniumsínes

• elegáns, strapabíró, hatékony
• nagyszámú tisztító felület

• bármilyen formában kivitelezhető
• tervezés, kivitelezés és 

karbantartás gyártói támogatással

műanyag / gumi

• moduláris és tekercses
• textillel kombinálható megoldások
• erős szerkezet, ellenálló anyagok

• kültéri és köztes zónás kialakítások
• összekapcsolható zónák

textil

• számtalan szín és minta
• kültéri és beltéri szőnyegek

• zónaaktív és kevert felületek
• dekoratív kialakítás
• logózási lehetőség

• textil, gyapjú, tűfilc szőnyeg
• PVC/gumi ergonómiai szőnyeg

• hurkolt, vágott, flokkolt kivitelek
• végtelen számú szín és minta

• egyedi gyártási lehetőség
• tekercses, modulos és 

konfekcionált

padlószőnyeg

• általános irodai, szállodai típusok
• speciális vendéglátói típusok
• modern, klasszikus és egyedi 

mintázat és színek
• magas minőség és élettartam

design szőnyeg

• dekoratív, exklúzív 
• vékony és extravastag típusok

• modern és vintage stílusok
• irodai és otthoni kivitelek
• műszálas textil és gyapjú

ipari szőnyeg

• ergonómiai és munkavédelmi
• konfekcionált, modulos és 

tekercses
• problémaorientált típusok

• általános és extrém környezetbe

• végtelen számú szín és minta 
• bármilyen környezetbe

• környezetbarát, modern gyártás
• általános, design, sport és 
speciális tisztatéri megoldások

• tekercses, modulos és klikkes
• egyedi gyártási lehetőség

általános Célú pvC

• intézményi felhasználás
•  strapabíró, rugalmas burkolat

• természet ihlette, klasszikus és 
modern mintázat 

• homogén és heterogén

design pvC

• divatos, modern megjelenés
• exklúzív minták és 

színösszeállítások, egyedi kivitelek
• erősen textúrált felület

• irodai, kereskedelmi és otthoni

• környezetbarát, természetes 
alapanyagokból

• meleg, komfortos burkolat
• zajcsökkentő hatás

• kimagaslóan hosszú élettartam
• tekercses, modulos és klikkes 

padlóburkoló típusok

linóleum padlóburkolat

• intézményi és otthoni típusok
• sport, akusztikai és higiéniai opciók

• magas minőség és értékállóság
• modern és klasszikus mintázat

• egyedülállóan tartósság

Miért válasszon szőnyeg burkolatot?
Mert bármilyen környezetben meleg, barátságos hangulatot teremt. A szőnyeg 
szűri és gyűjti a levegőben cirkuláló port, kellemes, puha járófelületet biztosít. 

Mindamellett dekoratív kortárs és letisztult klasszikus burkolatok alakíthatók ki 
a világ legnagyobb gyártóinak óriási tekercses és modulos kínálatából.

Hova ajánljuk a szőnyeg burkolatokat?
A legelterjedtebb burkolat a szállodákban, irodákban és szórakoztató 

egységekben, de felhasználása terjed igényes kereskedelmi és vendéglátó 
helyeken is. A legtöbb típus gyulladáskésleltetett vagy tűzálló, így bátran 

alkalmazható  a nagy látogatottságú vagy kiemelt besorolású intézményben  is.

Miért válasszon PVC / linóleum 
burkolatot?

Mert a legkisebb karbantartás igényű, 
legstrapabíróbb és legegyszerűbben 

telepíthető burkolat.

Hova ajánljuk a PVC /  linóleum 
burkolatokat?

Forgalmas, akusztikailag és higiéniailag 
terhelt terekbe, általános kereskelemi 

és intézményi felhasználásra. 
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Miért válasszon szennyfogó rendszert egy egyszerű lábtörlő helyett?
Mert hatékonyagbb, gazdaságosabb és maximálisan védi a belterek padlózatát 

az idő előtti állagromlástól, továbbá megelőzi a balesetveszélyes csúszósság 
kialakulását esős, havas napokon. 

Miért válasszon melegburkolatot a Cleartextől?
Mert minőségi melegburkolati megoldásaink komfortos, energikus, élhetőbb 
környezetet teremtenek. Csökkentik a zajt, hőszígetelnek és csúszásmentes 

padlózatot biztosítanak bármilyen forgalom mennyiségre és típusra.

További információ:  cleartex.hu  |  b2b.cleartex.hu  |  biztonsagiburkolatok.hu Cleartex Kft.  |  2016


