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Technické parametry

textil

 střídavě textil / hliníková škrabka

střídavě textil / kartáč 3

TECHNICKÝ LIST – TOPWELL 22 ŠIROKÁ

Základem rohože TOPWELL 22 mm ŠIROKÁ 
jsou hliníkové profily šířky 41 mm, do kterých se 
fixují textilní pásky. Tento typ lze kombinovat 
s rohoží TOPWELL 22 mm STANDARD i EXTRA.

Tento typ rohože je určen pro vnitřní použití 
a lze také vyrobit s logem, které je vkládáno 
do jednotlivých hliníkových profilů. Logo lze 
dodat jak ve variantě textil nebo nop dle našeho 
barevného vzorkovníku. 

Rozměr  
a provedení:

Výška: 

Váha: 

Uložení: 

Odolnost: 

Použití: 

dle přání zákazníka

22 mm

15 –17 kg / m2

v úrovni podlahy do připravených 
 otvorů osazených hliníkovým / 
/ nerezovým rámem 25 x 25 x 3 mm 
nebo volně položené na podlaze 
v hliníkovém náběhovém rámu 
45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm

 zatížení do 7 t / 100 cm2

do vstupních prostor hotelů, bank, 
restaurací, administrativních budov,
ale i před rodinné domy

41 5 57 7

22 25

střídavě textil / guma 
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