TEXTILNÍ ROHOŽE A ČISTÍCÍ ZÓNY

Textilní rohože a čistící zóny
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Textilní rohože

Hardwell

Čisticí zóny tvořené pevnou rohoží HARDWELL a umístěné ve velkých
vstupních prostorách (letiště, obchodní domy a nákupní centra), splňují
všechny požadavky na účinnou očistu provozních vozidel a tím samozřejmě
i procházejících osob. Rohož je vyrobena z pryžových profilů s polyamidovou
výplní, které jsou pevně a nehybně propojeny s hliníkovými profily. Tato
skladba a kombinace rohože zaručuje dokonalé odstranění nečistot ve
venkovních i vnitřních prostorách.
Rohože jsou vyráběny v pevných modulech, nejsou tedy
rolovatelné. Moduly však zaručují bez komplikací jakýkoliv
pojezd i těžkých vozidel, např. vysokozdvižných vozíků či
osobních aut. Moduly lze otočit a využít oboustranně.

Provedení

Technické parametry
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Rozměr

Rozměr dle přání zákazníka. Maximální rozměr jednoho module je
260 x 60 cm a ty lze zvětšovat nebo podle potřeby zmenšovat
tak, aby požadovaná celková plocha byla rovnoměrně vyskládaná

Výška

18 mm

Materiál

Pryžové profily s polyamidovou výplní, pevně propojené
s hliníkovými profily

Barva

šedá, černá

Váha

20 kg/m2

Použití

Extrémně silný pohyb osob, nákupních vozíků i přejezd
vysokozdvižných vozíků

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
20/30/3 mm nebo volně položená na podlaze v Al náběhovém
rámu širokém 65 mm

Údržba

Pravidelně ručně nebo strojově vyluxovat, možnost použití
tlakové vody

Textilní rohože

Rinwell

Velice účinná rohož pro venkovní i vnitřní použití. Jedná se o rohož s velmi
drsným povrchem a výraznou stírací funkcí. Je protiskluzná i při velmi nízkých
teplotách. Používá se pro odstranění hrubých nečistot. Příjemná na pohled
a maximálně drsná při dotyku s obuví. Je vhodná jak pro rodinné domy,
tak i pro velká obchodní centra.

Provedení

Technické parametry

Barevné provedení
černá

Rozměr

dle přání zákazníka (maximální rozměr 2 m x 10 m)

Výška

10 mm

Materiál

PVC/PP

Barva

černá, červená

Váha

4 000 g/m2

Použití

do vstupních prostorů bank, hotelů, letišť, restaurací, firemní
vstupy..., ale i před obytné domy.

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou
širokou 2 cm

Údržba

nečistoty vysajte nebo vystříkejte

Odolnost

proti vodě 4-5 ISO 105 E 01, proti otěru 4-5 ISO 105 X 12
proti světlu 7 ISO 105 B 02

červená
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Textilní rohože

Shatwell

Rohož je vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu,
který nepropouští prach ani vodu. Je vysoce odolná proti otěru
a má velkou sací schopnost. Délka rohože by měla odpovídat vzdálenosti
přibližně 4-6 kroků. Spojením s rohožemi TOPWELL, OPENWELL, KARWELL,
BRUSHWELL, LAWELL se zajistí kompletní očištění obuvi.

Barevné provedení
černá

Provedení
hnědá

Technické parametry
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Rozměry

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

Výška

16 mm

Materiál

100 % polypropylen, podklad PVC

Barva

černobílý nebo hnědobílý melír, šedá

Váha

4 570 g/m2

Použití

všude kde je velký pohyb lidí – hotely, banky, nemocnice,
školy, továrny atd.

Uložení

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

Údržba

Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepovat.

šedá

Textilní rohože

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.

Barevné provedení
1-černá

2-šedá

3-sv. modrá

4-tm. modrá

5-žlutá

6-eben

13,5

5,5

Provedení

Technické parametry

7-tm. hnědá

9-moř. zelená

8-sv. zelená

10-červená

Rozměr rohože

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

Výška

13,5 mm

Materiál

100 % polypropylen, podklad měkčený PVC

Váha

2 800 g/m2

Použití

image firmy, hotel, banka, obch. dům, atd.

Uložení

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

Údržba

Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo
vytepovat.

Vzorníkové
barvy

1 - černá, 2 - šedá, 3 - světle modrá, 4 - tmavě modrá, 5 - žlutá,
6 - eben, 7 - tmavě hnědá, 8 - světle zelená, 9 - mořská zelená,
10 - červená. Vzorník je možný na vyžádání zaslat.
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Catwell – Logo
Jedná se o rohož s logem pro zvýšení image vaší firmy, která zaroveň
dokonale očistí. Je odolná proti otěru a má vynikající sací schopnost.
Jsme schopni vám vyrobit jakýkoliv tvar a barevnost loga dle našeho
barevného vzorkovníku. Jako podklad k výrobě nebo cenové nabídce
potřebujeme dobře viditelné logo zaslané e-mailem ve formátu *.jpg, *.pdf,
*.cdr, *.ai .
Po odsouhlasení cenové a grafické nabídky se logo zadá do výroby. Rohože
se vyřezávají vodním paprskem do základního materiálu. Při objednání
dvoubarevného loga je možné vyrobit pozitiv a negativ za zvýhodněnou cenu.
Provedení

Technické parametry
Rozměr rohože

dle přání zákazníka

Rozměr loga

max. 3x2 m

Výška

15 mm

Materiál

100 % polypropylen, gumový podklad

Váha

3 000 g/m2

Použití

kdekoliv jako 2. nebo 3. čistící zóna např. hotely, banky, nákupní
centra, atd.

Uložení

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

Údržba

Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepovat.

Vzorníkové
barvy

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

Barevné provedení
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1-černá

2-šedá

3-sv. modrá

4-tm. modrá

5-žlutá

6-eben

7-tm. hnědá

8-sv. zelená

9-moř. zelená

10-červená

Textilní rohože
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Textilní rohože

Cleanwell

Rohož kobercového typu na jemné dočistění obuvi. Je vyrobena ze
střiženého polyamidového vlákna,které je v pravidelných hustých řadách
zataveno do nepropustného podkladu. Vytváří tak provrch s vysokou
hustotou vlákna.
Doporučujeme rohož CLEANWELL jako 3.čistící zónu.

Provedení

Technické parametry
Rozměr

dle přání zákazníka (jeden rozměr max. 195 cm)

Výška

9 mm

Materiál

100 % polyamyd, podklad Vinyl

Barva

černobílý nebo hnědobílý melír

Váha

2 980 g/m2

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou
širokou 2 cm.

Údržba

Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo
vytepovat.
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Barevné provedení
černá

hnědá

Textilní rohože

Cleanwell Atrium

Jedná se o rohož kobercového typu vyrobenou z antistatického
polyamidového vlákna. Rohož nabízí dokonalé řešení, jak chránit podlahu
( vysoký stupeň čištění ). Je určena pro silný provoz. např. recepce.
Doporučujeme, aby rohož Cleanwell Atrium následovala po rohoži na hrubou
nečistotu (Topwell, Openwell, Brushwell...)
Rohož může být použita do únikových cest a je certifikována dle
normy EN 13501-1. Klasifikace: Bfl-s1

Provedení

Barevné provedení
černá

hnědá

červená

Technické parametry
šedá

Rozměr

dle přání zákazníka (jeden rozměr max. 195 cm)

Výška

9 mm

Materiál

100 % PA 6,6; podklad PVC

Barva

černý, hnědý, šedý, červený, modrý, zelený melír

Váha

3.380 g/m2

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou
širokou 2 cm.

Údržba

Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo
vytepovat.

modrá

zelená
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Atrium – Logo
Jedná se o kobercovou rohož vyrobenou z tvrdého nylonového vlákna.
Výroba loga se provádí vetkáváním vlákna do nitrilového gumového
podkladu. ATRIUM-LOGO je zakončena 2 cm gumovou lištou, která je
součástí rohože. Výběr pouze ze standartních rozměrů. Rohož je velice
odolná silnému zatížení a má vysokou barevnou stálost (Xenotest ISO 105
B02:>6), zároveň zvyšuje image firmy.
Rohož splňuje index hoření ISO 13501, hodnocení Cfl-s1 . Vzorník barev je
možné obdržet u našich obchodních zástupců dle telefonické dohody.
Technické parametry
Rozměry

85x120 cm, 85x150 cm, 85x300 cm , 115x180 cm, 115 x 200 cm,
115x240 cm, 150x250 cm, 200x300 cm, 200x500 cm
šíře v rolích: 85,115,150,200 cm ukončeno gumovou lištou
výrobní tolerance +/- 5 cm

Výška

8,5 mm

Materiál

barvený nylon vetkávaný do 100 % nitrilo-gumového podkladu

Barva

základní výběr ze 60 barev dle vzorkovníku, dle požadavku je
možné barvy upravit na požadovaný odstín

Váha

2 450 g/m2

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou
širokou 2 cm.

Údržba

Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo
vytepovat.
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Textilní rohože
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Fanwell – Čistící běhouny
Jsou ideálním řešením pro velké prostory se silným a trvalým provozem
Jde o extrémě trvanlivý materiál s největší odolností vůči mačkání, který
je v současnosti na trhu.
Materiál je vhodný pro aplikaci v interiéru, tak v exteriéru. Je odolný proti
proražení - např. bruslemi, lyžemi atd., přičemž má bezpečný protiskluzný
povrch.
Kladných vlastností pro vhodné použití je celá řada, proto se doporučuje
pro aplikaci v nemocnicích, obchodních centrech, hotelových vestibulech,
bankách, restauracích, šatnách, lázních, fitness centrech, vstupních
komunikacích včetně schodů, lyžárnách, kluzištích pro kolečkové brusle,
autosalonech, kancelářích, kolem bazénů a mnoho dalších možností.

Technické parametry
Rozměr

dle přání zákazníka ( šíře role 200 cm )

Výška

11 mm

Materiál

100 % polypropylen, MFL ED

Barva

10 barevných odstínů

Váha

2 810 g/m2

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou
širokou 2 cm.

Údržba

Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepovat

Barevné provedení
1105
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1106

1110

1120

1127

Textilní rohože

Fanwell – Logo

Je ideálním řešením pro velké prostory se silným a trvalým provozem,
kde je možné vložit logo vaší firmy, popřípadě jakýkoliv nápis. Jde o extrémně
trvanlivý materiál s největší odolností vůči mačkání, který je
v současnosti na trhu.
Materiál je vhodný pro aplikaci v interiéru, tak v exteriéru. Jde o mimořádně
kvalitní a trvanlivý materiál, který splňuje veškeré nároky jako čistící zóna
a zároveň zvýrazní image vašeho vstupu.

Technické parametry

1135

1140

Rozměr rohože

dle přání zákazníka

Rozměr loga

max. 3x2 m

Výška

11 mm

Materiál

100 % polypropylen, MFL ED

Barva

10 barev dle barevného vzorkovníku

Váha

2 810 g/m2

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou
širokou 2 cm.

Údržba

Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepovat

1145

1151

1175
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Kokos
Samozřejmě, že archaicky založený estét bude mít připomínky k námi
nabízenému kokosáku, zejména proti jeho syntetickému původu.
Ale hlavní předností proti přírodnímu materiálu je tolik, že stojí za to je
vyjmenovat: vlákna se nelámou, nevypadávají, neodírají se, dobře se čistí
i tlakovou vodou, je zaručena barvostálost, nesráží se atd. Je vhodný zejména
pro starší historické budovy do jejich vstupů, ale i do koridorů těchto budov
jako přijemně působící zóna, která vydrží i silné zatížení.
Může se používat jako venkovní na hrubé i jemné nečistoty. Právě pro
umístění v historických budovách je přímo svojí konzistencí jako stvořený.

Provedení

Technické parametry
Rozměr

dle přání zákazníka

Výška

10 mm

Materiál

100% polypropylen

Barva

písková, černá

Váha

5750 g/ m2

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
10/30/2 mm, nebo volně položená na zem s gumovou lištou
širokou 2 cm popřípadě náběhového rámu 45 mm.

Údržba

vyluxovat, event. vytepovat

Poznámka

naše barevné odstíny jsou vhodné k výrobě rohoží s logem

Barevné provedení
černá
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písková

Plastové rohože

Danwell – Forma

Základem rohože jsou odolné PVC moduly pro velmi náročné použití
s antistatickou PA textilní vložkou. Používá se jako vnitřní vstupní rohož
na jemnou nečistotu a vodu.
Jednotlivé moduly se jednoduše spojují pomocí spojovacích zámků. Lze
dořezat na jakýkoliv rozměr. Požární odolnost BS 4790 / BS 5287.

Provedení

Barevné provedení
černá

Technické parametry
šedá

Rozměr

dle přání zákazníka

Velikost čtverců

20,5 x 20,5 cm

Výška

16 mm

Materiál

PVC odolné UV záření s antistatickou PA textilní vložkou

Základní barva

šedá- grafit

Barva textilních
segmentů

černá, šedá

Váha

8,3 kg/m2

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
15/30/2 mm nebo volně položená na podlaze v Al náběhovém
rámu širokém 65 mm

Údržba

pro odstranění nečistot se použije vysavač. Dle potřeby
vystříkat studenou tlakovou vodou. Rohož lze kdykoliv po
čtvercích rozebrat a vyčistit.
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Style
Jedná se o velmi odolnou rohož ze 100 % PP, kterou lze použít pro vnitřní tak
i venkovní prostory. Tato rohož je velmi flexibilní a může kopírovat i nerovné
povrchy. Je vyrobena z ostrého polypropylenového vlákna, které se snadno
udržuje.
Ve spodní části rohože jsou otvory pro odtok vody.

Provedení

Technické parametry
Rozměr

Rozměr dle přání zákazníka (jeden rozměr max. 200 cm)

Výška

12,5 mm

Materiál

100% polypropylen

Barva

černo-šedá

Váha

2320 g/ m2

Uložení

v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem
10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou
širokou 2 cm.

Údržba

Vyluxovat, vyklepat dle potřeby vystříkat tlakovou vodou.
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Prací rohože s logem
Technické parametry
Rozměr

40 x 60, 50 x 70, 60 x 85, 70 x 100, 85 x 115, 85 x 145,
115 x 180, 115 x 200, 150 x 200, 150 x 240, 150 x 250 cm

Výška

8,5 mm

Materiál

Polyamid 6.6

Podklad

protiskluzná SBR – guma 1,2

Váha

2,2 kg/m2

Okraj

15 mm

Váha vlasu

700 g/m2

Použití

Vysoce kvalitní rohož pro komerční prostory, banky, restaurace,
obchody. Lze využít jako předložky do šaten nebo zkušebních
kabinek.

Údržba

Rohože lze prát na 40 °C a jsou testované na 100 praní. Velice
dobrá barevná stálost a vysoká savost 6 l./m2.

Reklamní rohože s logem
Technické parametry
Rozměr

40 x 60, 50 x 70, 60 x 85, 70 x 100, 85 x 115, 85 x 145 cm

Výška

3,5 mm

Materiál

Polyamid 6.6

Podklad

protiskluzná SBR – guma 1,2

Okraj

15 mm

Váha vlasu

320g/m2

Použití

Doporučujeme tento typ rohože používat pouze pro reklamní účely.

Údržba

Rohože lze prát na 40 °C a jsou testované na 100 praní.
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Bazénové rohože

Soft Step

Plastová rohož Soft Step se používá k bazénům, do saun, sprch, šaten,
toalet atd.. Rohož je vyrobena z polyethylenu s povrchovou impregnací,
takže nesaje vodu. Také má antibakteriální úpravu, která zabraňuje množení
mikroorganizmů a plísní. Rohož je velice bezpečná, skvěle drží teplo a vydrží
i extrémní zátěž včetně teplot -40 až +50 °C. Využití i v nemocnicích.
Role mohou být spojovány v jeden celek pomocí speciálních spojovacích
konektorů.

Barevné provedení
světle modrá

tmavě modrá

béžová

modrá

Technické parametry
Rozměr

dle přání zákazníka z šíře 60 cm, šířka role 60 cm, délka role 15 m

Výška

9 mm

Materiál

LDPE, EVA ( vyrobeno z recyklovatelného materiálu )

Barva

světle modrá, tmavě modrá, béžová

Váha

2 kg/m2

Údržba

omýt vodou a jakýmkoliv úklidovým prostředkem
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Bazénové rohože

Lagune

Rohož Lagune se používá k bazénům, do saun, sprch, šaten, toalet atd. Je
vyrobena z měkkého vinylu, který je odolný většině známým chemikáliím
a olejům. Rohož je ošetřena antimikrobiální přísadou proti růstu plísní, hub
a bakterií způsobujících zápach. Speciální tvarování povrchu umožňuje
okamžitý odvod vody.

Barevné provedení
světle modrá

zelená

Technické parametry

béžová

modrá

Rozměr

dle přání zákazníka, rozměr modulu 20 x 20 cm

Výška

9 mm

Materiál

měkký vinyl

Barva

světle modrá, zelená, béžová

Váha

4,1 kg/m2

Údržba

omýt vodou a jakýmkoliv úklidovým prostředkem
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Bazénové rohože

Starwell

Rohož Starwell se používá k bazénům, do saun, sprch, šaten, toalet atd. Je
vyrobena z protiskluzných PVC pásků, které jsou protinárazově resistentní,
a podkladových pásků z měkčeného PVC. Rohož je ošetřena antimikrobiální
přísadou proti růstu plísní, hub a bakterií způsobujících zápach.
Rohož je rolovatelná a má vysokou chemickou odolnost, odolnost proti UV
záření, snadný odtok kapalin. Použitelné zatížení 7 t/ dm2.

Barevné provedení
Technické parametry
Rozměr

dle přání zákazníka do max. šířky 160 cm – délka role max. 20 m

Výška

16 mm

Materiál

PVC

Barva

šedá, bílá, modrá, zelená

Váha

6,8 kg/m2

Údržba

omýt vodou a jakýmkoliv úklidovým prostředkem
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šedá

bílá

modrá

zelená

Bazénové rohože

Aquawell

Jedná se o sprchové a vanové rohože, které jsou opatřeny na spodní straně
přísavkami proti uklouznutí. Rohože nesají vodu a snadno se omývají. Mohou
být umístěny i před vanou.

Barevné provedení
pastelová – bílá

pastelová – modrá

Technické parametry
perleťová – bílá

Rozměr

vanová rohož 35 x 75 cm, sprchová rohož 55 x 55 cm

Materiál

měkčená plastická hmota - polyvinyl

Barva

bílá pastelová, modrá pastelová, bílá perleť

Použití

do koupelen v domácnostech i do společných prostor

Údržba

omýt jakýmkoliv úklidovým prostředkem pro domácí použití
a opláchnout teplou nebo studenou vodou.
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Schodová hrana a lišta

Doplňky

Schodové hrany a lišty jsou určeny všude tam, kde je riziko uklouznutí a kde
samolepící pásky nestačí (sníh, bahno...).
Vyrábí se ve třech typech:
1. schodová hrana ukončená - je určena na schod, který se nebude už dále
pokrývat, dá se kombinovat se schodovou lištou,
2. schodová hrana neukončená - za kterou lze napojit dlažbu nebo linoleum.
3. schodová lišta
Pryžový profil se dodává nepřilepený a lepí se Chemoprenem nebo
Alkapranem.
Provedení

1

2

Technické parametry
Rozměr

jakýkoliv, maximální délka jednoho profilu je 6 m

Materiál

Al profil s protiskluzným páskem ve tvaru pilky

Barva pásku

černý nebo žlutý (dle bezpečnostních předpisů označení prvního
a posledního schodu)

Použití

na všechny typy schodů - mramor, dřevo, dlažba, beton, ocel...

Upevnění

Al profil se pevně přichytí ke schodu - přivrtá nebo přilepí.

Barevné provedení
černá

šedá

3
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Doplňky

EASY Dek – krycí folie
Easy Dek je velmi silná a odolná samolepící folie s lepící vrstvou, která byla
vyvinuta speciálně pro zakrytí koberců, všech typů podlah a rohoží.
Folie je pevná a neklouže díky optimální přilnavosti k podkladu.
Šetří zvýšené náklady na dodatečný úklid!

Technické parametry
Šířka role

0,6 m, 0,9 m, 0,83 m, 1,2 m		

Délka

60 m, 500 m

Síla fólie

100 µm, 60 µm

Barva

průhledná, šedá

Doplňky

Protiskluzný pásek
Doplněk proti uklouznutí na všechny typy schodů a podlah, z jedné strany je
opatřen samolepící vrstvou a z druhé strany ostrým karborundovým pískem.

Provedení

Barevné provedení
černá

žlutá

Technické parametry
černá/žlutá

Šířka

25 mm, 50 mm černá/žlutá

Barva

černá, žlutá, černá/žlutá

Množství

jakékoliv, max. návin v kotouči je 18,3 m

Upevnění

protiskluzný pásek je opatřen samolepící páskou, ze které se
odstraní ochranná folie a pásek se přilepí na dobře odmaštěný,
čistý a suchý povrch.
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Rámy k rohožím
Rámy pro zapuštění do podlahy
Provedení a rozměr: hliník - 10/30/2, 15/30/2, 20/30/3, 25/25/3, 30/30/3 mm
nerez ocel - 20/20/3, 25/25/3, 30/30/3 mm
Hliník

Nerez

Přehled zapuštěných rámů
provedení – hliník

Náběhové rámy
Provedení a rozměr: hliník - 45/10, 45/20, 65/16, 65/20 mm

Náběh pro textilní rohože
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výška

šířka

tloušťka

30

30

3 mm

25

25

3 mm

20

30

3 mm

15

30

2 mm

10

30

2 mm

Realizace
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GAPA MB s.r.o.

GAPA MB s.r.o.
Svatovítská 217
293 01 MLADÁ BOLESLAV
tel./fax. 326 735428, 326 721006
e-mail: vyroba@gapa.cz
www.gapa.cz

Pobočka:
GAPA MB s.r.o.
Komárovská 16
617 00 BRNO
tel./ fax. 545 214277
e-mail: protivankova.gapa@centrum.cz

