
Χρήση
Εξωτερική: Για εισόδους 
μεγάλης κυκλοφορίας
(Αεροδρόμια, σούπερ 
μάρκετ κτλ).
Εσωτερική: Ιδανικό για 
κουζίνες, μπαρ και 
αποδυτήρια.

Χαρακτηριστικά
Πάχος 11mm με φάρδος 
ρολού 90cm.
Πάχος 5mm με φάρδος 
ρολού 120cm.
Επιδέχεται τελείωμα

Καθαρισμός
Πλύση με πιεστικό 
μηχάνημα.

Το ταπέτο τύπου Ζ δεν διαθέτει υπόστρωμα καθιστώντας 
το ιδανικό για το εσωτερικό ή εξωτερικό
μέρος επαγγελματικών χώρων όπου υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία.

'Εχει καλή εφαρμογή σε διάφορες εσοχές.Το χοντρό πλέγμα βινυλίου σε 
σχήμα Ζ ανοιχτής δομής επιτρέπει στο ταπέτο να αφαιρεί και να καλύπτει 
μεγάλες ποσότητες χώματος.Η κατασκευή του επιτρέπει την κυκλοφορία με 
καροτσάκι προστατεύοντας παράλληλα τα πατώματα και στους εσωτερικούς 
χώρους.Είναι εξαιρετικά αντιολισθητικό που το καθιστά κατάλληλο για 
κουζίνες ή άλλα πατώματα με υγρασία.



•Το ταπέτο τύπου 
ΚΥΨΕΛΗ βαριάς χρήσης, 
είναι φτιαγμένο από 
καουτσούκ
• που δίνει μεγάλη 
διάρκεια ζωής και 
προορίζεται για 
εξωτερικού χώρους.

•Είναι εξαιρετικά 
αντιολισθητικό ιδανικό για 
βρεγμένες ή χιονισμένες 
επιφάνειες.

•Η ανοιχτή δομή του 
ευνοεί στο γρήγορο και 
εύκολο καθάρισμα.

Χρήση
Εσωτερικού Χώρου.
Διατίθεται στις διαστάσεις: 
50x100, 80x120, 
100x150cm

Χαρακτηριστικά
Πάχος 22mm.
Κυκλική Δομή

Καθαρισμός
Καθημερινό τίναγμα
Πλύσιμο με νερό.



Χρήση
Είσοδοι χώρων όπου η 
απολύμανση 
είναι απαραίτητη.

Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις για απολυμα-
ντικό με σκαφάκι 
με ή χωρίς λογότυπο: 
60x90 και 90x120cm.
Διαστάσεις λάστιχου 
Fingertrap: 60x100cm
Διαστάσεις λάστιχου Boot 
Tray:40x80cm

Καθαρισμός
Πλύση με καθαρό νερό.
Συχνότητα πλύσης: 
ανάλογα με τις ανάγκες

Τα ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ταπέτα είναι ιδανικά
για τις εισόδους παρασκευής

τροφίμων όπου η απομάκρυνση 
μικροβίων είναι απαραίτητη.

Διατίθονται 2 τύποι απολυμαντικών 
ταπέτων με ανοξείδωτο σκαφάκι

και 2 τύποι με λάστιχο
Συνήθως συνδυάζεται

με ταπέτο τύπου μοκέτας για
την κατακράτηση των υγρών.



Είναι ειδικό για να 
ανακουφίζει τα πόδια 
και την μέση απο
την πίεση βάρους που 
δέχονται απο την 
πολύωρη ορθοστασία.
Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε 
ρεσεψιόν ξενοδοχείων, 
εργοσταστικούς 
σταθμούς εργασίας, σε 
γυμναστήρια, 
καθώς και ώς 
υπόστρωμα για 
καμπινγκ.

Χρήση
Εσωτερικού Χώρου.
Εξωτερικού Χώρου

Χαρακτηριστικά
Πάχος 9mm.
Διατίθεται σε 2 διαστάσεις: 
60x90 και 90x120cm.
100% κλειστή αφρώδες 
κυψέλη βυνιλίου
Αντιολισθητικό

Καθαρισμός
Πλύσιμο με νερό.


