
Szennyfogó rendszerek

kültéri és beltéri szennyfogó rendszerek

termékismertető közületi és kisfelhasználók számára



Cleartex
Épületek adottságaihoz illeszkedő 
szennyfogó rendszerek És fertőtlenítő megoldások 

Az épületek egyik kritikus pontja a bejárat. Egy irodaépületen belül legtöbben csak három vagy négy közös helyiséget 
használnak rendszeresen, ami kevesebb mint a teljes alapterület 1%-a. 

Ugyanakkor a bejáratokat mindenki rendszeresen használja. 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. Fontos, hogy az utcai szennyeződések jelentős része ne jusson be az 
épületbe, ezáltal a takarításra fordított költségek is csökkenthetők. 

A hatékony és gazdaságos szennyfogó rendszer professzionális kialakítását érdemes már az épület tervezésekor, a funkció 
és a környezeti adottságok  figyelembevételével megtervezni. 

Természetesen szennyfogó megoldások utólag is kialakíthatók, szennyfogó megoldásaink kiegészíthetők speciális 
kiegészítőkkel, mint az akár időszakosan is telepíthető fertőtlenítő-fürdős lábtörlő tálca. Ipari megoldásokhoz tisztatéri 
szennyfogókat, antisztatikus ragacsos-filmszőnyegeket, is kínálunk. 
Igény esetén egyedi nyomtatású és grafikájú, logózott szennyfogók készítését is vállaljuk.

A SZENNYFOGÓK TÍPUSAI
Alumíniumsínes szennyfogók
A sárlehúzó rácsok utódai, kibővített tisztító funkciókkal, elegáns, strapabíró 
kivitelben. Kültéri, köztes zónás és beltéri alkalmazásokhoz különféle, egymással 
keverhető gumi, kefe és textil tisztító felületekkel választhatók kis, közepes és 
nagy forgalomra különböző profil méretekben. 
Minden esetben egyedi méretre szabva, gyakorlatilag bármilyen formában, 
süllyesztékbe telepíthetők.

Műanyag / gumi szennyfogók 
PVC vagy gumi alapú, tekercses vagy modulokból összeállítható, nyitott, 
valamint 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 is.
A moduláris típusok pedig keverhetők beltéri textil járófelülettel rendelkező 
modulokkal, elősegítve a beltéri, illetve köztes zónás használatot.

Textil szennyfogók
Valódi szőnyegszerű szennyfogók melyek tekercses és modulos kivitelben 
is elérhetők. A különböző vastagságú és szálösszetételű poliamid szálas 
textilszőnyegek PVC vagy gumi hátlappal mindhárom zónához választhatók. 
Akár alapburkolatként padozatra telepítve, akár úsztatva is használhatók. 
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◄ Irodaház ◄ Szálloda ◄ Étterem ◄ BeváSárlóközpont ◄ ÜzlethelyISÉg ◄ múzeum ◄ recepcIó ◄ kávÉzó ◄ kórház ◄ Fürdő 
◄ mozI ◄ raktár ◄ Színház ◄ Bemutatóterem ◄ óvoda ◄ FodráSzat ◄ JátSzóház ◄ Bank ◄ konyha ◄ ISkola ◄ ÜgyFÉlváró 
◄ cSarnok ◄ rendelő Menza ◄ könyvtár ◄ kollÉgIum ◄ Bár ◄ StúdIó  ◄ SzervIz ◄ ÖltÖző ◄ moSdóhelyISÉg ◄  otthon

Ideális bejárat és rendszer 
elkülönülő zónákkal

Nagyobb kültéri felülettel 
kialakított rendszer

Beltéren kialakítható 
teljes rendszer

SZENNYFOGÓ RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA A ZÓNASZEMLÉLET SZERINT, A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN

1. Kültéri zóna: Azok a szennyfogók, amelyek az épületen kívül esnek és az időjárás hatásainak leginkább ki vannak 
téve.  Feladatuk a darabosabb szennyeződések letisztíása.

2. Köztes zóna: Az épületen kívül eső és a belső területeket elválasztó térbe helyezhető lábtörlők. Két fő alkalmazási 
területe a forgóajtók padlózata és a szélfogók járófelületei. Feladatuk az apróbb, szemcsés szennyeződések tisztítása 
és a nedvesség felszívása.

3. Beltéri zóna: Az épület védett, belső területeire optimalizált szennyfogók, amik ideális esetben zárják a rendszert. A 
zónába egyértelműen a magas nedvszívó és tároló képességű lábtörlők kerülhetnek, hogy megelőzhetők legyenek 
az elcsúszásból eredő balesetek.Ugyanakkor dekorációs célokra is felhasználhatók.
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MITŐL LESZ HATÉKONY A SZENNYFOGÓ RENDSZER?

1. Megfelelő méretű szennyfogó szőnyegek alkalmazása, mert egy klasszikus lábtörlőn belépők csak egy-egy lépést 
tesznek meg, ezért a szennyfogó funkció nem lesz hatékony. Ehhez minimum 6 – 8 lépés szükséges, 2,5 – 3 méter 
hosszan. Elegendően nagy szennyfogó zónával jelentősen növelhető a belterek tisztasága – takarítás helyett helyezze 
a hangsúlyt a megelőzésre.

2. Professzionális, közületi célra kifejlesztett anyagok használata a hatékonyság és a hosszú távú fenntarthatóság 
érdekében. Ezek a szőnyegek nem csupán jobban begyűjtik a szennyeződéseket és felszívják a nedvességet, hanem 
képesek megtartani ezt a funkciójukat a napi több ezredik belépőnél is. Hosszú évek során, por, a homok begyűjtése 
szintén nagy tároló kapacitást és optimális, sűrű szerkezetű lábtörlőt igényel, ami a nedvességet további kapilláris 
szálakkal szívja fel.

3. Zónaszemléletnek megfelelő kialakítás, mivel egy épületbe kívülről befelé haladva a szennyfogók különböző 
funkciókat látnak, el,  ezért az egyes zónákban eltérő feladatú szennyfogók kerülnek telepítésre.

SEGÍTSÉG A SZENNYFOGÓK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

Természetesen szennyfogó megoldások utólag is kialakíthatók, akár egy bérelt lábtörlő garnitúra, de a késői megoldás 
több járulékos kiadást és kisebb összhangot eredményez. Ezért célszerű már az épület tervezésekor a szennyfogó rendszert 
átgondolni. Kollégáink készséggel segítenek a legoptimálisabb szennyfogó megoldás kialakításában.
Lehetséges alkalmazási területek, a teljesség igénye nélkül:
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Cleartex
alumíniumsínes szennyfogók | alutrend®  

Az alumínium egy igen erős, mégis rugalmas könnyűfém, ami nem csak elegánsabb a műanyagoknál, de egyúttal 
ellenállóbb is. Az élettartama hosszabb, a karbantartás hosszútávon is egyszerűbb feladat, mint például egy moduláris 
műanyag rendszeré.
A Cleartex Kft. 2006 óta fejleszti és gyártja a magyar piac vezető alumíniumsínes szennyfogó megoldását. 

Az ALUTREND® szennyfogó 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. 
A köríveken és a változó kiosztású felületeken kívül további 
esztétikai lehetőség a különböző, akár íveket tartalmazó 
sokszögek, excentrikus geometriai formák kialakítása. 

az alutrend® szennyfogók előnyei

Kiemelkedő anyagminőség 
◄  nagy forgalom esetén is kiválóan teljesít, az átlagos piaci termékekhez képest magasabb keménységi fok (F25)
◄  bírja a bevásárlókocsik, bőröndök terhelését, nagy tengelynyomás terhelhetőség (1450 kg / 1017 kg / 600 kg)
◄  hosszú élettartam, kimagasló szakító szilárdság (217 N/m)
◄  UV-álló felületek

Komplex termékcsalád
◄  típusok bármilyen terheléshez - az alacsonytól a magas forgalomú bejáratokhoz
◄  megoldások a zónaszemlélet szerint az összes zónába
◄  tisztító felület kombinálási lehetőség - akár összevont zónába is
◄  egyedi megvalósításokhoz, bármilyen speciális formában és különleges felületekkel

Magyar gyártás, rugalmas telepítés, kiterjesztett garancia
◄  a Magyarországon jellemző épülettípusokhoz fejlesztve 
◄  gyors hazai gyártás választható gyártói felméréssel és telepítéssel, szervízháttér és alkatrészellátás
◄  egyéni igények alapján történő tervezés és kivitelezés (forgóajtó, összetett bejárat) 
◄  5 év garancia a Maxi és Mini típusokra  
  

EGYEDI LOGÓ ÉS DESIGN KIALAKÍTÁSA

Az  ALUTREND® rendszerben a textil járófelületek akár 
sínen belül is keverhetők. 
A szennyfogó járófelületén, az alumíniumsínekbe integrált 
szőnyegen akár egyszerű grafika és szöveg egyaránt 
megjeleníthető.
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egyedi igényekhez igazodva

Az ALUTREND® szennyfogók 3 féle alumínium profilból készülnek különböző forgalom típusra és 
mennyiségre optimalizálva. A Maxi, a Mini és Compact típusok más és más épületekhez kínálnak  
megoldást, a kis irodai forgalomtól a bevásárló központok nagy terhelésű bejáratáig.
Bővebb információt talál CLEARTEX ALUTREND® Alumíniumsínes szennyfogók című kiadványunkban, 
valamint www.alutrend.hu weboldalunkon.

alutrend® szennyfogó típusok | JáróFelÜletek

◄  ALUTREND® Maxi
Nagy forgalmú bejáratok, napi 
1.000 fő felett, bevásárlókocsis 
használattal

◄  ALUTREND® Mini 
Közepes forgalmú bejáratok napi 
1.000 fő alatt, maximális óránkénti 
forgalom 100 fő

◄  ALUTREND® Compact 
Kis forgalmú bejáratokhoz, ajánljuk 
napi 200 fő alatti forgalom esetén

MÉG NAGYOBB TEHERBÍRÁSRA VAN IGÉNY?
 
Ipari, mezőgazdasági, logisztikai létesítmények, csarnokok, raktárak és 
garázsok bejáratánál, ipari kapuinál nagy, akár több mint 1000kN per kerék 
teherbírású szennyfogó rendszerek telepíthetők. 

Megfelelően tervezett ipari szennyfogó rendszerek targoncák, gépkocsik, és 
egyéb járművek kerekéről képesek eltávolítani akár a szennyeződés 95%-át, 
védve az épület belső tereinek tisztaságát és növelve a munkabiztonságot.

Nagy forgalomra | Maxi profil

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

Közepes forgalomra | Mini profil

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

Kis forgalomra | Compact profil

Compact Rasp | kaparó szálas textil

Kültér

Nagy forgalomra | Maxi 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 

Közepes forgalomra | Mini profil

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

Kis forgalomra | Compact profil

Compact Rasp & Dry | kaparó és 
nedvszívó szálas textil

KözteS zóna

Nagy forgalomra | Maxi profil

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

Közepes forgalomra | Mini profil

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

Kis forgalomra | Compact profil

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

Beltér
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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. 

Legyen szó tört kővel, vagy kaviccsal végzett téli síkosságmentesítésről, a speciális kialakítású, közepesen kemény műanyag 
szőnyegek barázdált felületeken megakadnak a talpba szorult kavicsok, amelyek a lépések hatására kihullanak és a 
nyitott szerkezetű lábtörlő maga alá gyűjti azokat. A műanyag és gumi szennyfogók egyaránt elérhetőek konfekcionált 
vagy tekercses szőnyegként és modulárisan összeállítható padozati burkolatként süllyesztékbe helyezve.

 

műanyag És 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 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
◄  a kültéri járófelületek összekapcsolhatók beltéri, nedvszívó textiles modulokkal

Cleartex
műanyag És gumi szennyfogók

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. 

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.

Ahol az eső és nedves szennyeződések, pl. sár 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.

Egyedi gyártású, műfű alapú festett, kültéri szőnyegek nagy koszgyűjtő képességgel
rendelkeznek. A gyártási technológiájából adódóan akár 16 színből álló, egyedi 
nyomtatással, feliratokat, egyszerű grafikákat és céges logókat, emblémákat lehet 
megjeleníteni rajta.
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műanyag  És gumi szennyfogók| általánoS tulaJdonSágok típuSonkÉnt

Natur Grip | kuszáltszálas szőnyeg
kültérre, szélfogóba, 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
◄  Ajánljuk: városi környezetbe, kis- és közepes forgalmú épületekhez

Coral Grip | erős kaparó hatás, MD / HD kuszáltszálas kialakítás, csúszásgátló granulátumokkal 
kültéri használatra

◄  MD: Műanyag kuszáltszálas szerkezet, HD: Műanyag kuszáltszálas szerkezet dombornyomással
◄  12, 17 mm vastag, szemcsés felületű, PVC szálas szennyfogó, opcionális EVERFORT hátlappal
◄  konfekcionált* és tekercses kivitelben, 122, 127 cm tekercs méret
◄  Ajánljuk: közepes kereskedelmi használatra
    

GripwalkerTM | jellegzetes mintátázatú csúszásgátló kialakítás
kültéri használatra, extrudált PVC szőnyeg, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

◄  11 mm vastag, extrudált UV-álló PVC szennyfogó, EU szabvány szerinti résméret kialakítás
◄  91, 122 cm széles tekercs méret
◄  Ajánljuk: nagy forgalmú bejáratokhoz, ahol jellemző a bevásárlókosár, kerekesszék, gurulós 
     bőrönd használat. Ellenáll olajszennyeződésnek, így olyan bejáratokhoz is javasolt, ahol    
     jellemző az olajszennyeződés, pl. benzinkutak

Collect |erős kaparófelület 
kültéri használatra, textil hatású kaparószálas szőnyegfelület

◄  8 mm vastag, UV-álló poliamid szennyfogó szőnyeg, antracit színben
◄  100% poliamid szálak, PET/poliamid hordozó, PVC hátlap
◄  100 cm és 200 cm tekercs, 60 x 90 cm, 90 x 150 cm konfekcionált méretben
◄  megakadályozza a szennyeződések terjedését
◄  Ajánljuk: erős igénybevételre, kereskedelmi épületekbe, közepes és nagy irodaházakba

Jaguár Plusz | PVC moduláris szőnyeg, erős szennyeződések és sár eltávolítására
kültéri használatra

◄  9 mm, 16 mm (40 x 14 cm) és 11 mm (36,9 x 20,3 cm) vastag, moduláris, szennyfogó
◄  az egyes modulok kombinálhatók, nedvszívó textil szőnyeggel bővíthetők
◄  UV-álló PVC, egyszerűen feltekerhető, karbantartható és tisztítható
◄  Ajánljuk: üzletházakhoz, piacokhoz

Integra |PVC moduláris szőnyeg, a teljesítmény és az elegancia ötvözése
köztes zónás használatra

◄  11 mm (36,9 x 20,3 cm) és 16 mm (40 x 14 mm) vastag, textil betétes
◄  16 mm vastag, textil betétes, moduláris, 40 x 14 cm méretben
◄  Ajánljuk: bevásárlóközpontok, repülőterek, pályaudvarok és szállodák részre 

Master Flex | moduláris gumiszőnyeg textillel bővíthető kivitelben
kültéri és beltéri használatra

◄  23 mm vastag, nyolcszög mintás, nyitott szerkezetű moduláris gumiszőnyeg
◄  100% gumi modulok, 11 mm vastag textil modulokkal
◄  50 x 50 cm méretű modulok 
◄  Ajánljuk: üzlethelyiségekhez, közlekedési csomópontokhoz

Oct-O-Flex | összekapcsolható gumiszőnyeg moduláris és konfekcionált* kivitelben
kültéri használatra

◄  12 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
◄  Ajánljuk: kisebb üzlethelyiségekhez, látogatóközpontokhoz
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Cleartex
textil Szennyfogók

MI A KÜLÖNBSÉG TEXTIL LÁBTÖRLŐ ÉS A TEXTIL SZENNYFOGÓ KÖZÖTT?
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. 
A Cleartex prémium szennyfogói olyan speciális szálszerkezettel és szálösszetétellel rendelkeznek, ami hatékonyabban 
dörzsöli le a koszt, és nagyobb felületen tudnak párologtatni. A 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.

textil szennyfogók előnyei

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

Alkalmazkodó megoldás 
◄  konfekcionált, egyedi méretű szegett és tekercses kiszerelés nagy felületekhez
◄  akár faltól-falig, aktív burkolatként is fektethető
◄  más burkolatokkal egymás mellé telepíthető

Fontos: Léteznek kültéri, gyakorlatilag csak kaparószálas, textil jellegű lábtörlők is. Ezeket a típusokat a műanyag, főként 
kültérre telepíthető típusokhoz soroljuk. 

Nagy forgalmú bejáratokban nincs lehetőség lábtörlésre, ezért 
a beltéri zónákban a legésszerűbb módszer a felületaktív textil 
szennyfogók alkalmazása. A takarításig magukba gyűjtik a koszt, 
míg a felgyülemlett nedvességet kipárologtatják a levegőbe. 
Rendszerként 96%-os hatékonysággal akadályozzák meg a piszok és 
a sár bejutását, amivel elkerülhető a beltéri padlózat idő előtti kopása 
és a nedvesség okozta csúszásveszély. A textil szennyfogók várható 
élettartama meghaladja az 5 évet.

Szennyfogó szőnyegeink megfelelnek a legmagasabb minőségi és 
biztonsági követelménynek. A Bfl-s1 tűzvédelmi besorolással bármilyen 
nagy forgalmú bejáratba, menekülési útvonalra is telepíthetők.

Poliamid szálas textil szennyfogó szőnyegek tekercses és konfekcionált 
méretben. A textil szennyfogók több funkcióval rendelkeznek, ezért 
a textil szálak is más és más funkciókat látnak el egy szennyfogóban, 
mint egy egyszerű lábtörlőben. 

Elsődleges szerep az apró szilárd szennyeződések eltávolítása, amit erős, masszív szálak végeznek. A nedvességet a 
kapilláris szálak vezetik a szennyfogó belsejébe. A szennyfogó textil szálakat hőkezeléssel erősítik, hogy taposás után újra 
felfelé álljanak, ami a szenny tárolása és a nedvesség kipárologtatása miatt fontos. 
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Cleartex Classic | tekercses, modulos és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
beltéri használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

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

Cleartex Aktív | tekercses, modulos és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
beltéri használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

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

    

Cleartex Duo | tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
beltéri használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

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

Cleartex Welcome | tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
beltéri használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

◄  9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, 100% Econyl® Nylon
◄  EVERFORT PVC hátlap és újrahasznosított PET/Econyl® hordozó
◄  205 cm széles tekercs 
◄  hosszanti csíkozódású, több árnyalatú színezés

Cleartex Interior| egyedi mintás design szennyfogó
beltéri használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

◄  különleges padlóburkolat bejárat mögötti területre, mint társalgók, folyosók, liftek
◄ 10 mm teljes vastagság, 6 mm textil réteg 
◄  nagyon könnyen telepíthető, minimális telepítési hulladékkal
◄  egy doboz 6 db 100 x 25 cm és 6 db 50 x 50 cm modult tartalmaz

Nubia | funkcionális, kaparószálas szennyfogó
beltéri használatra, tűzvédelmi besorolás: Cfl-s1
◄ 100% újrahasznosított poliamid alapanyag, olaj és vegyszerálló hátlap
◄ közepes terhelésű közületi és kereskedelmi használatra alkalmas
◄ 200 cm széles tekercsben választható
◄ antracit színben rendelhető

Hudson | nedvszívó szennyfogó, konfekcionált és egyedi méretben is rendelhető
beltéri és köztes zónás használatra, tűzvédelmi besorolás: Cfl-s1

◄  100% poliamid alapanyag, olaj és vegyszerálló hátlap
◄  kiváló nedvszívó képesség: 4,8 l / m2

◄  közepes terhelésű közületi és kereskedelmi használatra alkalmas
◄  200 cm széles tekercs, antracit színben rendelhető

Karát| konfekcionált kivitelben
beltéri használatra

◄  8 mm teljes vastagság, nitril gumi hátlap
◄  100% poliamid szálak 
◄  egyszínű, homogén színezés
◄  16 méretben, 60 x 85 cm és 200 x 300 cm között

* = igény szerinti konfekcionált kivitelt közületi mennyiségben készítünk



Cipőtalp fertőtlenítő rendszerek És megoldások

ColorStar | egyedi, HD nyomtatású szennyfogó
beltéri használatra

◄ nyomtatás 66 színből, CMYK nyomtatással, színátmenettel, 76,2 dpi felbontás 
◄ gumi hátlapos, ipari mosógépben mosható, sodort szálszerkezetű textil szőnyeg 
◄ olaj-, zsír, és UV-álló NBR (nitrilbutadiéngumi) hátlap
◄  200 x 550 cm (2 szélén 2-2 cm szegély) között bármilyen egyedi méret
◄  16 konfekcionált méret: 60 × 85 cm – 200 x 300 cm

SuperScrape HD | csúszásgátló marketingszőnyeg korongmintázattal
kültéri és beltéri használatra

◄  formázott gumi mintázat, digitálisan nyomtatható felület (80 standard színbeállítás)
◄ 100 % nitril EXSTM gumi ellenáll a vegyszereknek, zsíroknak és olajoknak
◄  kiváló tapadás nedves körülmények ugyanakkor lekaparja a szennyeződést a cipőtalpról
◄  könnyen kezelhető és tisztítható

Cleartex LogoOut | Chromo-Jet nyomtatású szennyfogó
kültéri használatra

◄  nylon szálszerkezetű szennyfogó szőnyeg
◄  csúszásgátló gumi, olaj-, zsír, és UV-álló NBR (nitrilbutadiéngumi) hátlap 
◄  200 x 400 cm (2 szélén 2-2 cm szegély) között egyedi és konfekcionált méretek 
◄  nyomtatás 44 színből, Európában készül

Marketing szőnyegek | prémium szennyfogó szőnyegek promóciós célra
beltéri használatra,  tűzvédelmi besorolás: Cfl-s1

◄  kiváló, HD nyomtatási minőség
◄  100% nitril gumi csúszásgátló hátlap
◄  2 cm széles gumi szegély
◄  8 konfekcionált méret: 60 × 40 cm – 150 x 300 cm

Kórokozók ellen fertőtlenítő tálca rendszer
A bejárathoz akár utólag, akár ideiglenesen telepíthető, saját fejlesztésű HYGISTEP® fertőtlenítő 
tálca modulok a maximális hatékonyság érdekében kombinálják a szennyfogó és a fertőtlenítő 
technológiát. A szőnyeget fel kell tölteni fertőtlenítő folyadékkal, ami lábtörlés esetén megtisztítja a 
láthatatlan szennyeződésektől a cipők talpát.
Egyszerűen elhelyezhető mobil fertőtlenítő tálca rendszerünk már az épület bejáratánál eltávolítja a 
cipőtalpakról a koszt és egyéb szennyeződéseket, valamint 99,9%-ban meggátolja a baktériumok, 
vírusok, gombák bejutását a belső terekbe. 

STICKY MATTM Ragacsos szennyfogó filmszőnyeg
A vegyi vagy mikroelektronikai laborok, kórházi műtők legnagyobb ellensége a por, illetve a 
talpakon behordott egyéb szennyeződések és kórokozó organizmusok. 
A hagyományos szennyfogó nem igazán hatékony, mert a szálak nem tudják olyan mértékben 
megtisztítani a talpakat, mint amennyire ezeken a különleges területeken szükség lenne. 
Az úgynevezett tisztaterekben az előírások speciális, nagy hatékonyságú tisztítást kívánnak meg. 
Tisztatéri ragacsos szőnyeg filmszerű, 60 és 30 egymásra rétegelt kiszerelésben, kék és fehér színben 
elérhető, amely ragacsos felülete akár 99,9% hatékonysággal képes a kórokozók eltávolítására.
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egyedi nyomtatású gumi És textil szennyfogók



IDEJE MÁSKÉPP GONDOLNI A TISZTASÁGRA!

Cégünk több mint 25 év tapasztalatai alapján állította össze tisztaságvédelmi prevenciós szolgáltatási csomagját.

◄ Helyszíni felmérés során elemezzük a forgalmi adatokat és a szennyező hatásokat.
◄ Ajánlásokat fogalmazunk meg a tisztaságvédelemre épülő optimális takarítási modellhez.
◄ Minden helyszínre kiválasztjuk az oda legalkalmasabb szennyfogó termékeket.
◄ A kiválasztott szőnyegeket az egyes helyszínek adottságai szerint méretezzük.
◄ Házhoz szállítunk, beépítünk, segítünk a beüzemelésben és a felülvizsgálatokban.
◄ A fenntartható hatékonyság érdekében hosszútávú keretmegállapodást dolgozunk ki.
◄ Elvégezzük a rendszeres karbantartással és a szervizeléssel járó feladatokat.
◄ Elvállaljuk a szennyfogók időszakos mélytisztítását, nagytakarítását.

 Szolgáltatásainkat minden esetben 100% vevőelégedettségi garanciával végezzük.

Bővebb információ: tisztasagvedelem.hu

SZENNYFOGÓ GYÁRTÁS ÉS KIVITELEZÉS EGYEDI MÉRETEKKEL ÉS FORMÁKKAL

Szennyfogó gyártás és kivitelezés egyedi méretekkel és formákkal alumíniumsínes, textil és műanyag szennyfogó 
termékekből. Helyszíni felmérést követően megtervezzük, legyártjuk és igény szerint kivitelezzük kültéri, szélfogó / forgóajtó 
és beltéri, akár teljes zónaszemlélet szerinti szennyfogó rendszerét.

Az egyedi méretű és formájú szennyfogók gyártása:

◄ minden indokolt esetben helyszíni felmérést végzünk 
◄ az elképzelések megvalósításához hasznos tanácsokat és javaslatokat adunk
◄ segítünk a hatékony rendszer megtervezésében
◄  menekülési útvonal szerinti szabályozások és ajánlások figyelembevétele tervezéskor
◄  egyedi igények alapján gyártjuk le kívánt típusú rendszert
◄  szakszerű kivitelezés bármilyen típusú bejáratba
◄ a megoldások készülhetnek strapabíró alumíniumsínes, elegáns műanyag és hagyományos textil kivitelekben

Bővebb információ: cleartex.hu

SZENNYFOGÓINK A CLEARRENT ÜZLETÁGUNKON KERESZTÜL BÉRLETI KONSTRUKCIÓS FORMÁBAN IS VÁLASZTHATÓK

 ClearRent szolgáltatásunk igénybevétele esetén, mentesülnek a magas beruházási költségektől. A bérleti díj tartalmazza 
a szennyfogók használatát, ezek rendszeres regeneráló mélytisztítását, karbantartását és a fokozott terhelésnek kitett 
felületek indokolt mértékű cseréjét. 
A szennyfogók megvásárlása esetén is lehetőség van a hatásfok javító célú, regeneráló mélytisztítási szolgáltatásunk 
igénybevételére. A rendszeres regenerálással és mélytisztítással elérhető, hogy a szennyfogó rendszerek hatékonyan és 
hosszú ideig (minimum 5 év) ellássák feladatukat.

Bővebb információ: clearrent.hu

Cleartex
tervezéS, gyártáS, kivitelezéS, karBantartáS, BérléS

1993-ban alapított vállalkozásunk Magyarországon piacvezető a magas 
minőségű szennyfogók gyártásában és forgalmazásában. Több mint 15 éve 
fejlesztettük ki professzionális, azóta védjeggyel ellátott ALUTREND® alumínium 
sínes szennyfogó rendszerünket. 

A szennyfogó zónák kialakításánál a funkcionalitáson túl, figyelmet fordítunk 
az esztétikumra is. A megszokott szürke és antracit színű szőnyegeken kívül, 
a padozathoz, enteriőrhöz illeszkedő színeket is tudunk biztosítani, illetve 
akár egyedi logóval, felirattal, ábrával ellátott, marketing értékkel bíró 
szennyfogókat is tudunk készíteni.
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