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Design și funcție perfectă

Zona de intrare este acum recunoscută
de mulți arhitecți și constructori ca piesa
de spectacol a clădirii.
Puteți seta accente de design cu ștergătoarele
de intrare moderne și de înaltă calitate de la HAGO.

Acțiune de curățare

Și aspirați
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Bine de ştiut

Sistem de blocare robust și durabil
Folosim cabluri metalice acoperite cu plastic
rigide (3 / 5mm) ca sistem de blocare pentru
ștergătoarele noastre cu profil de aluminiu înalt
de 17 mm și 24 mm.
Aceasta asigură stabilitatea lor dimensională, chiar și
după acțiuni de rulare frecvente și o durată de viață
foarte lungă.

Perii de înaltă calitate
Toate periile din ștergătoarele HAGO sunt
fabricate din poliamidă 6.6.
Rezistență foarte mare la abraziune și abilitate de
redresare sunt garantate. Funcția optimă a perilor
este astfel asigurată pentru mulți ani.

Impact (footfall) amortizare sonoră
Benzile de cauciuc de pe partea inferioară a
ștergătoarelor de profil din aluminiu sunt izolate
fonic, nu alunecă și facilitează scurgerea apei.
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Bine de ştiut

Sunt disponibile versiuni armate pentru uzură
extremă.
Multe dintre ștergătoarele cu profil din
aluminiu sunt disponibile într-o versiune
consolidată pentru uzură extremă. (vezi
ilustrația).
Profilul camerei goale din aluminiu este apoi
complet umplut cu un miez din plastic dur
rezistent la presiune. Aceasta crește și mai
mult stabilitatea covorului de intrare.
Ștergătoarele premium Hagomat Exklusiv sunt
deja livrate ca versiune standard.

Rezistența la foc
Majoritatea ștergătoarelor noastre de intrare
au fost testate pentru a evalua reacția lor la
foc și clasificate ca Bfl-s1 sau Cfl-s1 de către
institutele de renume conform EN 11925-2 și
EN 9239-1..
Ambele clasificări (Bfl-s1 și Cfl-s1) corespund clasei de
inflamabilitate anterioară, austriacă (ÖNORM) B1 și clasei de
emisii de fum Q1 (retardant de flacără, emisii scăzute de
fum).
Clasificările exacte pot fi găsite în următoarele descrieri ale
produsului.

Sunt făcute la măsură fără a compresa benzile

Ștergătoarele de intrare Hagomat sunt realizate pe
dimensiunea solicitată de dumneavoastră.
Sistemul nostru de legătură permite o potrivire precisă a
lungimii profilului și a adâncimii de mers. (vezi ilustrația)
De regulă, Hago nu folosește benzi de compresare
neatractive (profiluri finale). (vezi ilustrația)
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Prezentare montaj

Rame din aluminiu
Rame din oțel inoxidabil
Cadru robust pentru instalarea la față.

Rama rampei din aluminiu
Pentru instalarea ulterioară pe
pardoseală.

Colectarea murdăriei în cuva
de aluminiu
Cât de practic - orice murdărie cade pur
și simplu în cuvă.
Poate fi utilizat doar cu profile din
aluminiu de 24 mm.
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Sisteme de rame și pereți

Cadru din aluminiu Cod 18 000
Cadru robust din aluminiu cu conexiuni colțare presate pe o singură
parte. Dimensiunile speciale sunt livrate dezasamblate. Pentru
dimensiuni standard, consultați lista de prețuri pentru detalii. Orice
dimensiune și formă este posibilă, 7 mm lățime vizibilă.
Înălțimea finală montată este cu 7 mm mai mare decât înălțimea interioară.
Tip

Înălțimea
interioară

Tip

Înălțimea
interioară

Rama A
Rama B

23 mm
20 mm

Rama C
Rama D

17 mm
12 mm

Cadru din oțel inoxidabil Cod 18 400
Cadru din oțel inoxidabil de calitate superioară. Conexiuni de
colț
înșurubate,
3
mm
lățime
vizibilă.
Înălțimea finală montată este cu 3 mm mai mare decât
înălțimea interioară.
Tip
Rama A
Rama B

Înălțimea
interioară
22 mm
17 mm

Rama rampei din aluminiu Cod 19 100
Pentru instalarea ulterioară a covorului sau când nu mai poate fi instalată
o ramă unghiulară.
Tip
Profil A
Profil B
Profil C

Înălțimea
interioară
22 mm
18 mm
11 mm

Colectarea murdăriei din aluminiu Cod 19 300
Colectare murdăriei cu rama din aluminiu (23 mm înălțime interior).
57 mm înălțime totală de instalare. Diametru orificiului de scurgere a apei este de
45mm.

Rubber sound dampening

Dimensiuni standard: dimensiuni generale în cm: 61 × 41 și 81 × 51.
Este potrivit în special pentru modelele Exklusiv, Mondial, Combiclean, Combiclean
Brush, Combistrip și Combistrip Brush, cu dimensiunile standard de 59 × 39 cm și 79 ×
49 cm.
Sunt disponibile dimensiuni speciale
Sonda este compatibilă numai cu ștergătoarele cu profil de aluminiu de 24 mm.
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Exklusiv 24

peri superiori din poliamidă 6.6
➤
➤

Rezistenţă la intemperii ( uz intern și extern)
Capacitate superioară de colectare a murdăriei.

Înălțime: 24 mm
Distanțarea profilului: aprox. 5 mm sau 10 mm
Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt ştergătoare mai lungi
realizate din două sau mai multe părți.
Ştergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în
două sau mai multe părți pe direcţia de mers. Dacă stergătorul
trebuie să se sprijine pe sine, atunci bara trebuie pusă la
fiecare 30 cm.
Mărimi standard (dimensiuni de mată finită):
49 × 34 cm, 59 × 39 cm
79 × 49 cm, 99 × 59 cm
(Distanțare profil 10 mm) Culori standard gri deschis, maro și
negru.

19 kg/m²
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maro

Ramă compatibilă
pe înălţimea
interioară

este deja livrat cu un profil întărit
(cu miez solid din plastic) ca standard
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Mondial 24|17|12

Recomandat pentru: Intrări în clădiri de
birouri, magazine, hoteluri, școli, complexe
rezidențiale etc.

Material:
Profil din aluminiu solid cu bara din plastic dur integrat
umplut cu 3 rânduri de perii fabricate din poliamidă 6.6
Versiuni:
➤ 3 înălțimi: 12 mm, 17 mm și 24 mm înălțime nominală *
➤ Distanța profilului: 5 mm sau 10 mm
(Mondial 12: distanțare profil doar 5 mm)
➤ Versiune consolidată disponibilă cu
miez solid din plastic dur la cerere
(disponibil numai pentru Mondial 24 și Mondial 17)
Caracteristici:
Rezistent la intemperii (pentru uz interior și exterior).
Foarte eficient împotriva acțiunii de periere.
Precizată la dimensiuni, rulabilă și ușor de curățat
Antiderapant de la benzile de cauciuc de pe partea
inferioară.
Reacție la foc: clasificat în conformitate cu EN 119252 și EN-9239-1: Bfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din
ÖNORM anterior)
Dimensiuni:
Înălțimea covorului: 12 mm, 17 mm și 24 mm
înălțime nominală *
Distanțarea profilului: aprox. 5 mm sau 10 mm
(Mondial 12: distanțare profil doar 5 mm)
Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt mai lungi
realizate din două sau mai multe părți.
Ştergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie
divizate în două sau mai multe părți pe direcţia de
mers. Dacă ștergătorul trebuie să se sprijine pe sine,
atunci bara trebuie pusă la fiecare 30 cm
Forme: Orice formă este posibilă!

Greutate:
Aprox. 12.5 kg/m² pentru înălţime de 12 mm
Aprox. 15.5 kg/m² pentru înălţime de 17 mm
Aprox. 17,0 kg/m² pentru înălţime de 24 mm
Întreţinere:
Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază
(ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiţi
furtunul sub presiune (ex.curățător cu jet de apă de
înaltă presiune).
*) Datorită designului său, perii ies ușor peste înălțimea menţionată.
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Ramă compatibilă
pe înălţimea
interioară

Nova 24

Recomandat pentru: Intrări moderne, cum ar fi
clădiri de birouri, complexe rezidențiale, intrări de
magazine etc.

Material:
Profil din plastic cu perii
fabricate din fibre
poliamidice 6.6 de înaltă
calitate.
Versiuni:
➤ Cu bara de răzuit zăpadă
Caracteristici:
Rezistent la intemperii.
Foarte eficient împotriva acțiunii de periere.
Ștergatorul trebuie să fie întins pe suprafața de bază.
Reacție la foc: clasificat în conformitate cu EN 11925-2 și
EN-9239-1: Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 în conformitate cu
ÖNORM anterior)
Dimensiune:
Înălţime stergător: 24 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm (10 mm pentru
dimensiuni standard)
Lungimea profilului: Max. 2,00 m - ştergătoarele mai lungi
sunt realizate în două sau mai multe părți.
Ştergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în
două sau mai multe părți pe direcţia de mers.
Dimensiuni standard (dimensiuni finisate):
59 × 39 cm, 79 × 49 cm
(Distanțare profil 10 mm) Culori standard gri deschis, maro și negru.

Forme:
Sunt disponibile doar forme pătrate și dreptunghiulare.

Greutate:
Aprox. 16kg/m²
Întreţinere:
Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal
zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiţi furtunul sub
presiune (ex.curățător cu jet de apă de înaltă presiune).
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maro

Ramă compatibilă
pe înălţimea
interioară

Combiclean 24|17|10
Recomandat pentru: Intrări cu atmosferă casnică, cum ar fi
grădinițe, case de pensionare, birouri, complexe rezidențiale
etc.

Material:
Profil din aluminiu cu bare laterale canelate, benzi de cordon
din fibră rezistentă.
Versiuni:
➤ 5 mm sau 10 mm distanţa dintre profile
➤ Cu bara de răzuit
r zuit zăpad
z padă
pad
➤ Versiune consolidată disponibilă cu
miez solid din plastic dur la cerere
Caracteristici:
Instalați numai în interior sau într-o zonă protejată
Uscare rapidă, antialunecare.
Reacție la foc: clasificat conform EN 11925-2 și EN9239-1: Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM
anterior)
Dimensiuni:
Înălţime stergător: 24 mm, 17 mm sau 10 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm sau 10 mm
Lungime profil: Max. 2.00 m – ştergătoarele mai lungi
sunt realizate în două sau mai multe părți.
Ştergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie
divizate în două sau mai multe părți pe direcţia de
mers.
Dimensiuni standard (dimensiuni finisate):
59 × 39 cm, 79 × 49 cm
(Distanțare profil 10 mm) Culori standard gri deschis,
maro și antracit.

Forme: Orice formă este posibilă!
Cod

11 200
11 210
11 202
11 255
11 250
11 257

Descriere produs

Înălţime
stergător
.

Ramă compati
pe înălțimea
interioară
(vezi pag 7)

Hagomat Combiclean 24
5 mm distanțare profil
Hagomat Combiclean 24
10 mm distanțare profil

24 mm

23 mm

24 mm

23 mm

Hagomat Combiclean 24
cu bară de răzuit zăpada
Hagomat Combiclean 17
5 mm distanțare profil
Hagomat Combiclean 17 10
mm distanțare profil

24 mm

23 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

Hagomat Combiclean 10
5 mm distanțare profil

10 mm

12 mm

Greutate:
Aprox. 15 kg/m² pentru înălţimea de 24 mm
Aprox. 14 kg/m² pentru înălţimea de 17 mm
Aprox. 12 kg/m² pentru înălţimea de 10 mm
Întreţinere:
Pur și simplu aspirați suprafața și baza (ideal zilnic). Pentru
murdărie dură, îndepărtați cu o perie grosieră și apoi aspirați.
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maro

Combiclean Brush 24|17|10
Recomandat pentru: Intrări cu o atmosferă casnică.
Creșterea efectului de curăţare datorită unei
suplimentări de perii.

Material:
Profil din aluminiu cu bare laterale canelate. Benzi de cordon din
fibră grosieră durabilă. Fâșii de perie din poliamidă 6.6
Versions:
➤ 4 benzi diferite de perii din care să alegeți
(în funcție de cantitatea preconizată de murdărie)
Culorile pot fi combinate din:
● structura de aluminiu cu
inserţii de textil şi opţional
● Bandă perie Exklusiv
● Bandă perie Mondial
● Bandă perie Nova
● bandă îngustă cu peri
Caracteristici:
Instalați numai în interior sau într-o zonă protejată
Uscare rapidă, antialunecare.
Reacție la foc:
Clasificat conform EN 11925-2 și EN-9239-1: Cfl-s1 (echivalent cu B1,
Q1 din ÖNORM anterior)
Dimensiuni:
Înălţime stergător: 24 mm (cu 24mm, 17 mm sau 12 mm
bandă Mondial)
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm
Lungime profil: Max. 2.00 m – ştergătoarele mai lungi sunt
realizate în două sau mai multe părți.
Cod

11 208
11 245

Descriere produs

Înălţime
stergător

Hagomat Combiclean Brush 24 24 mm
Bandă perie Exklusiv
Hagomat Combiclean Brush 24 24 mm
Bandă perie Mondial

Dimensiuni standard (dimensiuni finisate):
59 x 39 cm, 79 x 49cm
Forme: Orice formă este posibilă!

23 mm

11 175

Hagomat Combiclean Brush 17 17 mm
Bandă perie Mondial

17 mm

11 125

Hagomat Combiclean Brush 12 12 mm
Bandă perie Mondial

12 mm

Hagomat Combiclean Brush 24 24 mm
Bandă perie Nova

23 mm

11 204 Hagomat Combiclean Brush 24 24 mm
bandă îngustă cu peri

23 mm

11 206

Ştergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în
două sau mai multe părți pe direcţia de mers.

Ramă
compatibilă pe
înălţimea
interioară
(vezi pag 7)
23 mm

Greutate: Aprox. 17 kg/ m²
Întreţinere:
Pur și simplu aspirați suprafața și baza (ideal zilnic). Pentru
murdărie dură, îndepărtați cu o perie grosieră și apoi aspirați.

16

maro

maro

17 negru
maro
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Combiclean Brush 24|17|10
Combistrip 24|17|10
Recomandat pentru: Intrări moderne

Materiale:
Profil din aluminiu cu bare laterale canelate.
Benzi de cauciuc canelate cu acțiune superioară de ștergere.
Versiuni:
➤ 5 mm sau 10 mm distanţa dintre profile
➤ Cu bara de răzuit zăpadă
➤ La cerere , disponibil în versiunea armată cu un miez
solid din plastic dur.
Caracteristici:
Rezistent la intemperii.
Ideal pentru curățare grosieră.
Uscare rapidă, antialunecare
Reacţie la foc: Clasificat conform EN 11925-2 și EN-9239-1: Cfl-s1
(echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM anterior)
Dimensiuni:
Înălțimea covorului: 24 mm, 17 mm, 10 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm sau 10 mm
Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt mai lungi realizate din două
sau mai multe părți.
Ştergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două sau
mai multe părți pe direcţia de mers. Dacă stergătorul trebuie să se
sprijine pe sine, atunci bara trebuie pusă la fiecare 30 cm
Dimensiuni standard (dimensiuni finisate):
59 × 39 cm, 79 × 49 cm
(Distanțare profil 10 mm) Culori standard negru și gri.
Forme: Orice formă este posibilă!

Greutate:
Aprox. 15 kg/m² pentru înălţimea de 24 mm
Aprox. 14 kg/m² pentru înălţimea de 17 mm
Aprox. 12 kg/m² pentru înălţimea de 10 mm

Întreţinere:
Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal
zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiţi furtunul sub
presiune (ex.curățător cu jet de apă de înaltă presiune).
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HAGOMAT
Combistrip 24 cu
benzi de cauciuc

HAGOMAT
Combistrip 24 cu bară
de răzuit zăpadă

HAGOMAT
Combistrip 17 cu
benzi de cauciuc

HAGOMAT
Combistrip 10
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Combistrip Brush
24|17|12
Recomandat pentru: Intrări moderne.
Acțiune crescută de răzuire datorită perilor
suplimentare.
Materiale:
Profil din aluminiu cu bare laterale canelate.
Benzi de cauciuc canelate cu o acțiune superioară de
răzuire. Fâșii de perie de poliamidă 6.6.
Versiuni:
➤ 4 benzi diferite de perii din care să alegeți
(în funcție de cantitatea preconizată de murdărie)
Culorile pot fi combinate din:
●Exklusiv bandă de perie
●Mondial bandă de perie
Nova bandă de perie
● bandă îngustă
Caracteristici:
Rezistent la intemperii.
Ideal pentru un produs de curățare fin și grosier.
Curățarea superioară datorită unei benzi de perii
suplimentare.
Ştergătorul trebuie să fie întins pe suprafața.
Antiderapant datorită benzilor de cauciuc de pe
partea inferioară.

Part no. Product description

11 340

Approx. mat Compatible
angle
height
frame inside height
(see page 7)

Hagomat Combistrip Brush 24
Exklusiv bristle strip
Hagomat Combistrip Brush 24
Mondial bristle strip

24 mm

23 mm

24 mm

23 mm

11 375

Hagomat Combistrip Brush 17
Mondial bristle strip

17 mm

17 mm

11 377

Hagomat Combistrip Brush 12
Mondial bristle strip

12 mm

12 mm

11 304

Hagomat Combistrip Brush 24
Nova bristle strip

24 mm

23 mm

11 322 Hagomat Combistrip Brush 24 narrow 24 mm
bristle strip

23 mm

11 345

Reacţie la foc: Clasificat conform EN 11925-2 și EN-9239-1: Cfl-s1
(echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM anterior.
Dimensiuni:
Înălțimea covorului: 24 mm
(cu 24 mm, 17 mm sau 12 mm bandă de perie Mondial)
Distanțarea profilului: aprox. 5 mm
Lungimea profilului: Max. 2,00 m – sunt mai lungi
realizate din două sau mai multe părți.
Ştergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie
divizate în două sau mai multe părți pe direcţia de
mers.
Mărimi standard (dimensiuni finită) cu bandă îngustă
de peri:
59 × 39 cm, 79 × 49 cm
Culori standard negru / negru și gri / negru
Forme: Orice formă este posibilă!

Greutate: Aprox. 16km/ m²
Întreţinere:
Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază
(ideal zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiţi furtunul
sub presiune (ex.curățător cu jet de apă de înaltă
presiune).

.

20

maro

17 negru
maro
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Alugrip 24|17|10
Covor de intrare din aluminiu design
pentru intrări moderne.
Materiale:
Profil din aluminiu cu dungi canelate din aluminiu.
Versiuni:
➤ 5 mm sau 10 mm distanţa dintre profile
➤ Combinat cu o bandă Combiclean
➤ Combinat cu banda Combistrip (benzi de cauciuc)
➤ Versiune armată disponibilă cu miez de plastic dur la
cerere
Caracteristici:
Rezistent la intemperii.
Antiderapant
Dimensiuni:
Înălţimea covorului: 10 mm, 17 mm sau 24 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm sau 10 mm
Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt mai lungi realizate din
două sau mai multe părți.
Ştergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în
două sau mai multe părți pe direcţia de mers.
Forme: Orice formă este posibilă!

Cod

Înălţime

Ramă compatibilă pe
înălţimea interioară
(vezi pag 7)

Hagomat Alugrip 24
5 mm distanţare profil
Hagomat Alugrip 17
5 mm distanţare profil

24 mm

23 mm

17 mm

17 mm

11 757

Hagomat Alugrip 10
5 mm distanţare profil

10 mm

10 mm

11 750

Hagomat
Alugrip
cu perie Combiclean

24

24 mm

23 mm

11 753

Hagomat
Alugrip
cu perie Combiclean

17

17 mm

17 mm

11 758

Hagomat
Alugrip
cu perie Combiclean
Hagomat Alugrip 24
cu perie Combistrip
Hagomat Alugrip 17
cu perie Combistrip
Hagomat Alugrip 10
cu perie Combistrip

10

10 mm

10 mm

24 mm

23 mm

17 mm

17 mm

10 mm

10 mm

11 700
11 725

11 760
11 763
11 767

Descriere produs

Greutate:
Aprox. 18 kg/m² pentru înălţimea de 24 mm
Aprox. 16 kg/m² pentru înălţimea de 17 mm
Aprox. 14 kg/m² pentru înălţimea de 10 mm
Întreţinere:
Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal
zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiţi furtunul sub
presiune (ex.curățător cu jet de apă de înaltă presiune).

De asemenea, disponibil în versiunea armată pentru înălțimi de 17 mm și 24 mm.
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HAGOMAT Alugrip 24

HAGOMAT Alugrip 24
combinate cu bandă
Combiclean

HAGOMAT Alugrip 24
combinate cu bandă
Combistrip

maro
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Alugrip Brush
24|17|12
Recomandat pentru: Intrări
moderne.
Acțiune crescută de răzuire
datorită perilor suplimentare.

Materiale:
Profil din aluminiu cu dungi canelate din aluminiu. Fâșii de
perie de poliamidă 6.6.
Versiuni:
➤ 3 benzi diferite de perie din care să alegeți (în funcție
de cantitatea preconizată de murdărie)
Caracteristici:
Rezistent la intemperii.
Antiderapant.

Reacția la foc:
Clasificat în conformitate cu EN 11925-2 și EN 9239-1.
Bfl-s1 (cu bandă Exklusiv sau bandă Mondial) Cfl-s1 (cu bandă
Nova)
Dimensiuni:
Înălţimea covorului: 24 mm
Distanțarea profilului: Aprox. 5 mm
Alugrip Brush la gara centrală din Viena

Lungimea profilului: Max. 2,00 m - sunt mai lungi realizate din două
sau mai multe părți.
Ştergătoarele mari trebuie, de asemenea, să fie divizate în două

Cod

Descriere produs

Înălţime

Ramă compatibilă pe
înălţimea interioară
(vezi pag 7)

11 740

Hagomat Alugrip Brush 24
cu bandă perie Exklusiv

24 mm

23 mm

11 745

Hagomat Alugrip Brush 24
cu bandă perie Mondrial

24 mm

23 mm

11 775

Hagomat Alugrip Brush 17
cu bandă perie Mondrial

17 mm

17 mm

11 777

Hagomat Alugrip Brush 12
cu bandă perie Mondrial

12 mm

12 mm

11 704

Hagomat Alugrip Brush 24
cu bandă perie Nova

24 mm

23 mm

sau mai multe părți pe direcţia de mers.
Forme: Orice formă este posibilă!

Greutate:
Aprox. 19 kg/m² pentru înălţimea de 24 mm
Aprox. 17 kg/m² pentru înălţimea de 17 mm
Aprox. 14 kg/m² pentru înălţimea de 12 mm
Întreţinere:
Pur și simplu aspirați suprafața și suprafața de bază (ideal
zilnic). Pentru murdărie extremă, folosiţi furtunul sub
presiune (ex.curățător cu jet de apă de înaltă presiune)

24

HAGOMAT Alugrip Brush
24 cu bandă de perie
Exklusiv

HAGOMAT Alugrip Brush
24 cu bandă de perie
Mondial

HAGOMAT Alugrip Brush
24 cu bandă de perie Nova

maro
maro
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Trittform 18|10
Recomandat pentru: Intrări în supermarketuri,
magazine mari, școli și altele asemenea, ca
pre-curățător.
Ideal pentru traficul de coșuri de
cumpărături și camioane ușoare .
Materiale:
Polimer termoplastic, modificat la impact.
Versiuni:
➤ 2 înălțimi: 18 mm și 10 mm
Culori:
Așa cum se arată în partea stângă jos (negru, gri argintiu).
Culori speciale sunt disponibile la cererea clienților de la aprox.
20 m.
Caracteristici:
Poate fi utilizat în interior și în aer liber.
Poate fi spălat.
Poate fi rulat. Protecție antiderapantă superioară.
Rezistență chimică ridicată
(Vă rugăm să ne contactați în cazuri individuale!).
Foarte rezistent la abraziune.
Ideal pentru traficul de coșuri de cumpărături și camioane
ușoare.
Reacție la foc: Clasificat conform EN 11925-2 și EN 9239-1.
BFL-s2
Dimensions:
Înălțimea: 18 mm și 10 mm
Ştergătoarele mari sunt fabricate în multe părți.
Vă rugăm să montați stergătoarele strâns ori de câte ori le
instalați.
Forme: Orice formă este posibilă!

Greutate:
18 mm înălţime aprox. 10 kg/m²
10 mm înălţime aprox. 7 kg/m²
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➤
➤
➤ Versiunea consolidată este de
asemenea

Pentru uz interior și exterior.

Aprox. 12 kg/m

Jumbo 17

Trafic intens pietonal.

Materials:
Profil de susținere din aluminiu cu bară
răzuitoare. Benzi de cauciuc roșu cu nylon
integrat ca raclet.
Caracteristici:
Poate fi utilizat în interior și în aer liber.
Extrem de rezistent. Permite traficul de
cărucioare de cumpărături, paturi de spital,
camioane ușoare până la 1000 kg etc.
O acțiune bună de răzuire. Nu poate fi rulat.
Reversibil.
Ştergătorul trebuie să fie întins drept cu
suprafața.

Cod

20200

Descriere produs

Hagomat
Jumbo
design solid

17

Înălţime

Ramă compatibilă pe
înălţimea interioară
(vezi pag 7)

17 mm

17 mm

Dimensiuni:
Înălţime: 17 mm
Lungimea profilului: Max. 3.00 m
Adâncime de mers: max. 0,55 m
Ştergătoarele mari trebuie de
asemenea realizate din două sau
mai multe părți.

Greutate: Aprox. 14 kg/m²

Culori disponibile:
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Progress 15

Designul clar, îndeplinește cele mai
înalte standarde arhitecturale.
Reversibil.

Material:
Profiluri de vinil co-extrudate
(zone dure și elastice), profil de
conectare din aluminiu
Culori: negru (așa cum se arată
în stânga)
Caracteristici:
Ştergător de intrare modern și
robust corespunde celor mai
înalte standarde arhitecturale.
Ideal pentru un produs de
curățare grosier. Durată de
viață lungă. Reversibil. Potrivit
pentru coșul de cumpărături,
etc.
Reacția la foc:
clasificate în conformitate cu EN 11925-2 și EN-9239-1
clasificate: Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 conform ÖNORM
anterior)
Dimensiuni: Înălţime: 15 mm
Lungimea profilului: max. 3.00 m Covorașele mai mari
sunt realizate în două sau mai multe părți.
Forme: Orice formă este posibilă!

Primea 10

Ştergător fin cu nervuri, cu înălțime
mică de instalare.
Material:
Țesătură din fibre din poliamidă 100%.
Caracteristici:
Ştergător fin, de înaltă performanță și
rezistente. Structura specială a fibrelor permite
acțiuni foarte bune de răzuire.
Reacția la foc:
Clasificat în conformitate cu EN 11925-2 și EN
9239-1. Cfl-s1 (echivalent cu B1, Q1 din ÖNORM
anterior)
Îngrijire:
Aspiraţi.

maro

Dimensiuni:
Înălţime: Aprox. 10 mm
Lățimea rolei: 2 m incl. Marginea pe două fețe
Facem toate formatele posibile din aceste role.
Ştergătoarele mai mari realizate în mai multe
părți.
Greutate:
Greutatea stivei: aprox. 1050 g / mp
Greutate totală: aprox. 3700 g / mp

maro
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Texform 22|17|8

Se pot face orice forma din aceste role.
Ştergătoarele mai mari sunt realizate din
mai multe părţi.

Înăltime

Kokos 24
Material:
Fibră de cocos naturală cu
suport sintetic.
Caracteristici:
Uz casnic.
Doar pentru uz interior.
Acțiune scăzută de curățare.
Fiind construit din materiale naturale în
timpul exploatării fibrele se pot rupe. Nu
este un ştergător foarte rezistent.

Cod

12 900

Culori:
Fibră naturală de nucă de
cocos.
Dimensiuni:
Înălțimea: 24 mm
Lățimea rolei: 2,00 m
Se poate face orice formă din
această rolă.
Ştergătoarele mai mari se
execută din mai multe părţi.
Greutate:
Aprox. 8kg/ m²

Descriere produs

Înălţime

Ramă compatibilă pe
înălţime interioară

24 mm

Hagomat Kokos 24

23 mm

Recomandat pentru: Uz
intern, curăţare grosieră.

Materiale:
Ştergător format din două fibre de
polipropilenă, fară suport PVC.
Caracteristici:
Fibră grosieră pentru acțiune de
răzuire. Fibre fine pentru
absorbţie. Durată de viață lungă.
Curățați prin aspirare.
Cod
16 500

Descriere produs
Hagomat Enhance 10

Înălţime
10 mm

Greutate
aprox. 3,5kg/m²

Dimensiuni:
Înălțime: cca. 10 mm
Dimensiuni standard 2,5 cm
Banda de rulare pe toate cele 4
părți.
Lățimea rolei: 2 m incl. margine cu
2 fețe
Posibilitatea de a se face orice
formă din lungimea rolei.
Ştergătoarele mai mari sunt
realizate din mai multe părţi.

Cordia 11
Suprafaţă fină cu nervuri mate cu 4 fețe şi
bordură de rulare.

Executat din nailon de înaltă calitate (HTN)
cu suport din cauciuc (NBR)

Disponibil în 9 culori pentru lăţimea
standard de 85 cm, 115 cm și 150 cm.
Disponibil în 5 culori (a se vedea ✶)
pentru lățimea standard de 200 cm

Ştergător durabil cu nervuri cu
absorbție superioară.
Cu o margine de rulare pe 4 fețe.

Înălțimea: 11–12 mm
Lățimi standard: 85 cm
115 cm
150 cm
200 cm
Lungimi standard: până la 400 cm (lungimi
de până la 700 cm)
Dimensiuni speciale posibile
Toleranțe dimensionale de sus până la ±
5% sunt posibile.

✶

✶

✶

✶

✶

Cordia 11

Rillmat 3
Material:
Covor fin din cauciuc solid.
Culoare: Negru
Caracteristici / aplicație:
Șanțurile fine (striație) pe direcție longitudinală.
Partea inferioară cu fagure.
Antiderapant.
Instalați întotdeauna pe direcţia de mers.
Poate fi tăiat folosind orice cuțit de tip Stanley.
Dimensiuni:
Grosime: aprox. 3 mm
Dimensiune rolă: 10 × 1 m
Greutate: aprox. 3,3 kg / mp
Cod

Descriere produs

Înălţime

21 900

Hagomat Rillmat 3

3 mm

Granulatmatte 10|6
Materiale:
Realizat din cauciuc reciclat, poliuretan de calitate.
Caracteristici:
Folosit ca înălţător pentru alte modele de ştergătoare.
Dimensiuni:
Înălțime: 6 mm sau 10 mm
Lățimea rolei: 1,25 m
Se poate realiza orice formă din lăţimea rolei.
Greutate:
5,3 kg / m² (6 mm)
8,8 kg / m² (10 mm)

Cod

Descriere produs

Înălţime

21 100 Hagomat Granulatmatte 6

6 mm

21 200 Hagomat Granulatmatte 10

10 mm
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Sistem de îndrumare tactilă

Percepția tactilă (palpabilă) prin alternarea diferitelor

Percepția vizuală prin culori contrastante (dacă se dorește).

Prin sistemele HAGOMAT se pot continua ideile de design atât de
interior cât şi de exterior al clădirilor.
De asemenea pot fi prevăzute ghidaje pentru nevăzători.
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Informații importante pentru planificatori și utilizatori
Cadre:
Cadrele sunt pregătite sau dezasamblate în
funcție de dimensiune. Cele dezasamblate
au conexiuni de colț care pot fi montate cu
ușurință. Când deplasați cadrul, asigurațivă că acesta este în unghiul corect și că
conexiunea de colț este închisă. Dacă este
necesar, la deplasarea cadrului trebuie
utilizate distanţiere temporare.
Suprafață de sprijin:
Suprafața de sprijin pentru ştergător
trebuie să fie dreaptă-nivelată.
Pentru ştergătoarele în aer liber trebuie sa
existe o scurgere.

Expunere la soare / Toleranțe
dimensionale:
Ştergătorul se extinde atunci când este
expus la lumina soarelui. Vă rugăm să
planificați aprox. 1 mm expansiune pe m¹.
Pentru ştergătoarele cu profil personalizat,
dimensiunea exactă longitudinală este
obținută folosind diferite distanțiere.
Distanțele de profil specificate sunt deci
dimensiuni aproximative.

Garanţie:
HAGOMAT Exklusiv are 5 ani garanție care
acoperă funcționalitatea, potrivirea și
durabilitatea sa.
Uzura obișnuită din traficul pietonal și
utilizarea excesivă a vehiculelor,
camioanelor ușoare etc. sunt excluse din
garanție. Garanția acoperă reparații sau
înlocuire. Costurile de transport nu sunt
acoperite de garanție.

Curățare:
Doar un covor curat își poate îndeplini
funcția. Pentru trafic pietonal de înaltă
frecvență, ştergătorul trebuie curățat cel
puțin 1 × zi pe suprafață. Vă recomandăm
să se scoată ocazional covorul din cadru
pentru a fi curățat, de asemenea şi
suprafața de contact.

Cazuri speciale:
Pentru cazuri speciale cu privire la utilizare,
adică la mutarea covorașelor, vă rugăm să
cereți sfatul nostru.

EXEMPLE DE PARTIȚII CORECTE ȘI INCORRECTE:
Partiție conform
adâncimea de mers:

Partiție conform
lungimea profilului:

Correct

Correct

Incorrect!
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Imaginea de sus: Hagomat Combistrip Brush la sediul OMV
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