
Cleartex
ergonómiai megoldások

Élelmiszeripari, vendÉglátóipari, szállodaipari felhasználásra
burkolati termékek és szolgáltatások munka- és egészségvédelmi 
szempontok alapján



Cleartex
Munkaszőnyegek élelmiszer- és vendéglátóipari környezetbe

Cleartex

▓  Élelmiszeripar

▓  VendÉglátó- És szállodaipar

alkalmazási területek határok nÉlkül

üzemi konyha ▓ Feldolgozó üzem  ▓ SzeSzfőzde ▓ BüFÉ  ▓ italpalackozó ▓ húsüzem ▓ Élelmiszer raktár ▓ HűtőHáz 
▓ menza pult ▓ pÉksÉg ▓ káVÉzó ▓ Élelmiszercsomagoló ▓ Vágóhíd ▓ szállodai sVÉdasztal ▓ erjeSztő ▓ tejüzem

▓  Nem tartalmazNak mérgező 
anyagokat

▓  r.e.a.c.h rendelet 
alapján

Superflow XT
▓  8,5 mm vastag
▓  megfordítható
▓  SBR és NBR típusok

T23 Multi Mat II Fekete / Piros
▓  9 mm vastag
▓  megfordítható
▓  SBR és NBR típusok

San-Eze II
▓  22 mm vastag
▓  antibakteriális
▓  NBR

Sanitop
▓  12,7 mm vastag
▓  nagy méretű lyukak
▓  SBR és NBR típusok

Sanitop Deluxe
▓  20 mm vastag
▓  összekapcsolható szőnyeg
▓  NBR típus

Diamond Flex-Lok
▓  25 mm vastag
▓  moduláris és konfekcionális típusok
▓  PVC

Flexdek
▓  12 mm vastag
▓  tekercses kivitelek
▓  extrudált PVC

https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/235
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/183
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/32
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/192
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/15
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/177
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/10/191


munkavÉdelem az alapoktól. Burkolati megoldások és kiegészítők. felületi 
súrlódás mérés. tervezÉsi segítség. mÉg töBBet szeretne? válasszon minket!

Csúszásmentes járófelület még extrém nedves környezetben is
Fáradtság- és FájdaloMcsökkentő hatású még 10 órás  műszakban is
esÉsvÉdelemet Biztosít a lehulló munkaeszközöknek és munkadaraboknak

az élelMiszeripari Munkaszőnyegek 3 fő tulajdonsága

Flexdek futószőnyeg nedves,  
nyirkos környezetbe

aljzatra vagy állványzatra

Sanitop Deluxe üzemi konyhai 
munkaszőnyeg zsíros, olajos 

környezetbe



Cleartex
CsúszásmentesítÉs felületkezeléssel, biztonsági kiegészítőkkel

alkalmazási területek határok nÉlkül

üzemi konyha ▓ Feldolgozó üzem  ▓ SzeSzfőzde ▓ BüFÉ  ▓ italpalackozó ▓ húsüzem ▓ Élelmiszer raktár ▓ HűtőHáz 
▓ menza pult ▓ pÉksÉg ▓ káVÉzó ▓ Élelmiszercsomagoló ▓ Vágóhíd ▓ szállodai sVÉdasztal ▓ erjeSztő ▓ tejüzem

AntiSLIP felületkezelés
▓  teljesen láthatatlan
▓  biológiailag lebomló
▓  beton, kő, gránit, kerámia felületre

AntiSLIP bevonat
▓  több szemcseméret
▓  R11 - R13 hatás
▓  poliuretán

SafeStep R12 PVC burkolat
▓  2 mm vastag, 0,7 mm koptató (43)
▓  R12 csúszásmentesítés
▓  Bfl-S1 tűzállóság

ClearSafe R13 szalag
▓  25 - 50 - 100 - 150 mm széles
▓  öntapadós, egyben leszedhető
▓  alumínium-oxid szemcsével, R13

ClearSafe R13 padlójelek
▓  Háromszög és kerek jelzések
▓  öntapadós, egyben leszedhető
▓  alumínium-oxid szemcsével, R13

ClearSafe GRIT rács R13
▓  25 és 30 mm mély
▓  65%-kal könnyebb, mint az acél
▓  törhetetlen, ellenálló keverékekből

ClearSafe GRIT lépcsőelem R13
▓  3,8 és 4,2 mm vastag
▓  extrém csúszásmentesítő hatás
▓  törhetetlen, ellenálló keverékekből

ClearSafe moduláris PVC
▓  7 mm vastag
▓  targonca forgalomnak ellenáll
▓  törhetetlen, fröccsöntött PVC

Súrlódási együttható mérés
▓  EN13893 szabvány szerint
▓  hiteles jegyzőkönyvvel
▓  kül- és beltéri, száraz és vizes teszt
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https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/csuszasmentesites/product/view/11/172
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/csuszasmentesites/product/view/11/168
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/csuszasmentesites/product/view/11/224
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/csuszasmentesites/product/view/11/237


a MunkavédeleMnél, illetve a MegFelelő ergonóMiai kialakításoknál jelenleg 
nincs fontosabb sem üzemi, sem irodai környezetben. a dolgozókat meg kell 
védeni a baleseteketől, mert hiányuk csak fokozza a problémákat! a vendégek 
elégedettsége is nagyban függ a környezettől és a kiszolgálástól. fáradt 
és túlterhelt alkalmazottakkal nehéz sikeresnek maradni. döntsön felelősen!

ClearSafe Grit csúszásmentesítő 
élvédők és lemezek

SafeStep R11csúszásmentes, 
nagy terhelhetőségű  PVC  

nedves CsúszásmentesítÉs kül- és beltéren egyaránt

átlagon felüli üzemi Élettartam és kiemelkedő hatásfok

jelző- és FigyelMeztető funkciók üzemi és civil környezetbe

a CsúszásmentesítÉs 3 fő tulajdonsága



Cleartex kft.
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