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Technické parametry

TECHNICKÝ LIST – CATWELL 

Rohož je vyrobena ze 100 % polypropylenu 
zataveného do měkčeného PVC. Tato rohož má 
výbornou sací schopnost a je vhodná jako druhá 
čistící zóna. Výběrem z 10 barevných odstínů 
se lze přizpůsobit barvě interiéru.

Rozměr 
rohože:

Výška:

Materiál:

Váha:

Použití:

Uložení:

Údržba:

Vzorníkové 
barvy:

dle přání zákazníka ( rozměr nad 2 m 
ve směru chůze je napojen lepením)

13,5 mm

100 % polypropylen, podklad měkčený 
PVC

2 800 g/m2

image fi rmy, hotel, banka, obchodní 
dům, atd.

v úrovni podlahy do připraveného 
otvoru osazené Al rámem 15/30/2 mm 
nebo volně položená na zem 
s gumovou lištou širokou 2 cm

vyluxovat, dle potřeby vystříkat 
tlakovou vodou nebo vytepovat

1- černá, 2 - šedá, 3 - světle modrá, 
4 - tmavě modrá, 5 - žlutá, 6 - světle 
hnědá, 7 - tmavě hnědá, 8 - světle 
zelená, 9 - mořská zelená, 10 - červená. 
Vzorník je možný na vyžádání zaslat.
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Technical parameters

TECHNICAL DATA SHEET – CATWELL 

The mat is made of 100 % polypropylene sealed 
into softened PVC. This mat has excellent 
suction capacity and is suitable as a second 
cleaning zone. Choosing from the 10 colours 
available, you can match the mat to fit your 
interior.

Mat  
dimensions:

Height:

Material:

Weight:

Use:

Installation:

Maintenance:

Sample 
colours:

according to the client's requirements 
(sizes exceeding 2 m in the walking 
direction are bonded together)

13.5 mm

100 % polypropylene, softened PVC base

2,800 g/m2

image of a company, hotel, bank, 
commercial building etc.

at floor level in the prepared opening 
fitted with Al-frame 15/30/2 mm, or 
freely placed on the floor with a 2 cm 
wide rubber ledge

vacuum, pressure wash or scrub as 
necessary

1- black, 2 - grey, 3 - light blue,4 - dark 
blue, 5 - yellow, 6 – light brown,  
7 - dark brown, 8 - light green, 9 - sea 
green, 10 - red. The sample book can 
be sent on request.
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