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látványos Melegburkolati megoldások közületi alkalmazásokhoz, 
nagy felhasználóknak



Cleartex
Melegburkolatok közületi és horeca felhasználóknak

Padlószőnyeg

◘ textil és gyapjú alapanyagok

◘ hurkolt, vágott és vegyes 
szálas kivitelek

◘ ellenálló flokkolt típusok

◘ végtelen számú minta és szín

◘ tekercses és modulos

linóleuM

◘ természetes alapanyagokból

◘  melegséget kölcsönöz 
bármilyen térben

◘ csökkenti a szoba zaját

◘  rengeteg színben és mintával

◘ tekercses és modulos

PvC

◘ homogén és heterogén

◘ természet ihlette, klasszikus és 
modern mintázat

◘ TexTúrálT, Pur védőréTeg

◘ óriási színválaszték

◘ tekercses és modulos

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 számú dizájn. Minősített gyártók. euróPai előállíTás. tervezési 
segítség. gyors megvalósítás. Még többet szeretne? válasszon minket!



Minőség. Választék.
Cleartex szőnyeg burkolaTok.

elegancia.



Cleartex
Padlószőnyeg | balta ◘ gerflor ◘ forbo ◘ incati ◘ ivc ◘ sit-in ◘ tapibel

szőnyeg burkolatok

◘ irodai, szállodai, 
vendéglátóipari típusok

◘ Magas Minőség Minden 
kategóriában 

◘ modern, klasszikus és egyedi

◘ gyors és pontos kivitelezés

◘ hosszú élettartam

Miért szőnyeg?
Mert bárMilyen kÖrnyezeTben Meleg, baráTságos hangulaToT TereMT, begyűjTi a levegőben szálló PorT és 
rugalMasságának kÖszÖnheTően kényelMes járóFelüleTeT bizTosíT. a Modern, dekoraTív MegvalósíTásokhoz 
külÖnbÖző MéreTű ForMavilágú, akár egyMással keverheTő Modulokban is elérheTő.
 



terMészetes. koMfortos.
Cleartex linóleum burkolatok.

Higiénikus.



Cleartex
linóleuM | forbo ◘ gerflor ◘ tarkett

linóleuM burkolatok

◘ természetes anyagokból

◘ rendkívüli komfortérzet

◘ biztonságos és egészséges 
◘ életteli, texturált felületek

◘ kiugróan hosszú élettartam

◘ moduláris, tekercses és 
padlólap kivitel

Miért linóleum?
Mert a világ legbarátságosabb és legtermészetesebb burkolata, ami csökkenti a mindennapos stresszt. nem 
TarTalMaz MűanyagokaT, bakTerioszTaTkus és anyagából Fakadóan Melegséggel áraszTja el a TereT. válTozaTos 
színekben és külÖnFéle TexTurákkal elérheTő az Összes néPszerű Padlóburkolási ForMáTuMban.



tartósság. akusztika. dizájn.
Cleartex pvc burkolatok.



Cleartex
PvC | forbo ◘ gerflor ◘ graboplast ◘ ivc ◘ tarkett ◘ one flor

PvC burkolatok

◘ általános, dizájn és speciális

közületi, ipari típusok

◘ homogén és heterogén

◘ természetes hatású és modern 
mintázatú felületek 

◘ egyszerű és hosszú éleTTarTaMú 
installáció

Miért pvc?
Mert a legkisebb karbanTarTási igényű és egyben a legegyszerűbben TelePíTheTő MelegburkolaT. egyaránT ideális 
kisebb és nagyobb terek burolására, felülete rendkívül ellenálló és akusztikai hatása csökkenti a nagyobb 
légTerekben FelléPő hangzavarT. új gyárTási Technológiáknak kÖszÖnheTően MenTes a MérgezőanyagokTól. 



a Melegburkolatok komfortos és energikus

környezetet teremtenek. csökkentik a zajt,
hőszigeTelnek és csúszásMenTes PadlózaToT 
biztosítanak.

szállodában, irodában, étteremben, boltban,
konferenciateremben vagy otthon.



a Melegburkolatok számtalan mai, modern,
klasszikus, természetet utánzó mintával vagy

motívummal, bármilyen színben választhatók.

egyes burkolatok személyre szabott grafikával 
is gyárthatók, amik egyedi tapétával teljesen

exklúzív hangulatot teremtenek.
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