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PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Sanitop RED 91 cm x 152 cm 12,7 mm červená 130,83 €
Sanitop RED 91 cm x 297 cm 12,7 mm červená 287,59 €
Sanitop BLACK 91 cm x 152 cm 12,7 mm čierna 58,75 €
Sanitop BLACK 91 cm x 297 cm 12,7 mm čierna 134,50 €

Sanitop RED, BLACK

Sanitop Deluxe

Rohože vhodné do suchého aj mokrého, mastného prostredia. 

Výroba a spracovanie potravín, bary, bitúnky.

• Poskytuje pracovný komfort 
a bezpečný pohyb

• Šikmé nábehové hrany 
minimalizujú riziko zakopnutí 
a uľahčujú nájazd vozíkom

• Drenážne otvory, výstupky na rube 
rohože umožňujú prepadávaniu
nečistôt a odtok tekutín

• Neobsahuje silikón
• Čierna - 100% prírodná guma 

pre použitie v suchom aj mokrom
prostredí

• Červená - 75% nitrilová gumová zmes,
odolná tukom a olejom

Rohože do suchého, mokrého aj mastného prostredia (červené). 

Výroba a príprava potravín, profesionálne kuchyne a bary.

• Rohože s kolmými okrajmi, ktorými 
sa dajú pokrývať priestory rôznych
veľkostí, kladením za sebou i vedľa
seba za použitia nitrilových spojok

• Neobsahujú DOP, DMF, látky
poškodzujúce ozónovú vrstvu, 
silikón ani ťažké kovy

• Čierna - 100 % prírodná guma 
pre použitie v mokrom prostredí

• Červená - 75 % nitrilová gumová
zmes, odolná tukom a olejom

uvedené ceny sú bez DPH

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Sanitop DELUXE 91 cm x 152 cm 20 mm červená 170,83 €
Sanitop DELUXE 91 cm x 152 cm 20 mm čierna 81,89 €
Konektor na vyžiadanie



Ramp Mat

Restaurant Mat

Rohože vhodné do olejového alebo mokrého prostredia, do gastro 

prevádzok. Univerzálne využitie ako gastro rohož ale aj vchodová rohož.

• Výstupky na rube rohoží umožňujú
odtok tekutín spod rohože, povrch
zostáva suchý a čistý

• Vyrobené zo 100% prírodnej gumy
alebo s obsahom 75% nitrilu

• Poskytuje pracovný komfort
• S nábehovými hranami po okraji

Rohože vhodné do suchého aj mokrého prostredia.

• 100% prírodná guma
• Drenážne otvory zabezpečujú odtok

tekutín a prepadávanie nečistôt
• Rohože bez nábehových hrán

umožňujú  uloženie rohoží vedľa seba
a pokrytie väčšieho priestoru

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Restaurant Mat 90 cm x 90 cm 14 mm čierna 22,80 €

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

RAMP MAT 90 cm x 150 cm 14 mm čierna 28,20 €
RAMP MAT nitril 90 cm x 150 cm 14 mm čierna 37,80 €
RAMP MAT 60 cm x 90 cm 14 mm čierna 14,10 €
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Grade A

Elevate Sport

Rohože vhodné do suchého, mokrého a mastného prostredia. 

Výroba a spracovanie potravín, gastro prevádzky, bary, bitúnky.

• Vyrobené z nitrilovej gumy
• 100% antimikrobiálny materiál
• Držiaky po stranách pre lepšiu 

manipuláciu a jednoduchšie čistenie
• Výstupky na rubovej strane 

pre lepší odtok tekutín

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

GRADE A 76 cm x 91 cm 13 mm terakota 111,89 €
GRADE A 76 cm x 152 cm 13 mm terakota 169,63 €

Rohož vhodná do spoločných spŕch, šatní, prezliekarní, bazénov, 

sáun, rehabilitačných miestností.

• Špeciálny reliéfny protišmykový povrch
• Vyrobená zo silného neporézneho PVC 
• Obsahuje antifungálne 

a antimikrobiálne prísady
• Odolná voči UV žiareniu 
• Ľahko sa čistí a udržiava
• Použitie v interiéri alebo exteriéri
• Otvorená vinylová konštrukcia 

pre viacsmerové odvodnenie
• Neporézne PVC, ktoré obsahuje 

antifungálne a antimikrobiálne prísady

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Elevate Sport 90 cm x 10 m 10 mm modrá, antracit 1.298,85 €
Elevate Sport 90 cm x 183 cm 10 mm modrá, antracit 262,30 €
Elevate Sport 90 cm x 274 cm 10 mm modrá, antracit 393,45 €

uvedené ceny sú bez DPH



Rohože vhodné do spŕch, šatní, prezliekarní, bazénov, 

sáun, rehabilitačných miestností s nízkou záťažou.

• Rohož z antibakteriálneho 
polyetylénu odolného voči 
UV žiareniu

• Protišmykový povrch
• Zabraňuje rastu húb, plesní a baktérií
• Otvory umožňujú odtok vody, mydla 

i šampónov
• Neobsahuje DOP, DMF, látky

poškodzujúce ozónovú vrstvu, 
silikón a ťažké kovy

Hygienické prostredie

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Soft Step 60 cm x 15 m 9 mm modrá, béžová 337,50 €
Soft Step metráž v šírke 60 cm 9 mm modrá, béžová 26,10 €

Soft Step
www.beltslovakia.sk



Bubble Mat

Protiúnavová rohož vhodná do suchého prostredia.

• Vyrobené z prírodnej 
gumovej zmesi

• Bublinkový povrch
• Všeobecné použitie
• Po stranách majú nábehové 

hrany, ktoré minimalizujú 
riziko zakopnutia

• Ekonomické riešenie

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Bubble Mat 60 cm x 90 cm 16 mm čierna 14,10 €
Bubble Mat 90 cm x 150 cm 16 mm čierna 28,60 €

uvedené ceny sú bez DPHSuperelastic Basic B

Rohože vhodné do suchého priemyselného prostredia.

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

BASIC B 60 cm x 90 cm 15 mm antracit 58,86 €
BASIC B zákaznícky 15 mm antracit na vyžiadanie

• Vyrobené z  polyuretánu
• Bublinkový povrch umožňujúci 

prúdenie vzduchu pod nohami
• Veľmi elastické, pružné
• Tlmia nárazy a izolujú proti chladu
• Nábehové hrany po celom obvode

znižujú riziko zakopnutia
• Elektrický odpor: >20 x 109Ω



First Step

Rohože vhodné do sanitárneho prostredia, do odvetvia mikroelektroniky,

leteckého priemyslu, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu.

• Rohož pozostáva z naskladaných
trhacích polyetylénových vrstiev, 
ktoré efektívne pohlcujú nečistoty 
a prach zachytený na obuvi 
alebo kolesách vozíkov, predtým 
ako vstúpia do sanitárnej zóny

• Neobsahuje žiadne nebezpečné 
látky ani ťažké kovy

• Dostupné v prevedení 30 
alebo 60 vrstiev (cena pre 60-vrstvovú
variantu na vyžiadanie)

• Odber po baleniach

Rohož určená na dezinfekciu obuvi. Topánky sa očistia vo vaničke 

s dezinfekčným roztokom, čím chráni pred kontamináciou prostredia.

• Chemicky odolná voči bežným 
dezinfekčným prostriedkom

• Hrúbka 6 cm
• Objem 18,9 l

PRODUKT ROZMERY KS/BALENIE FARBA CENA*

First Step 60 cm x 90 cm 20 ks biela, modrá 200,00 €
First Step 45 cm x 115 cm 20 ks biela, modrá 176,00 €
First Step 60 cm x 115 cm 20 ks biela, modrá 336,00 €
First Step 90 cm x 115 cm 10 ks biela, modrá 210,00 €
First Step 90 cm x 150 cm 8 ks biela, modrá 336,00 €
*odber po celých baleniach, cena za 30-vrstvové prevedenie

PRODUKT ROZMERY FARBA CENA

Sanitizing Footbath Mat Tall Wall 81cm x 99 cm čierna 164,44 €
Sanitizing Footbath Mat Tall Wall 81cm x 99 cm čierna so žltým 209,62 €

okrajom

Footbath Mat
CHRÁŇTE
SEBA A SVOJE
OKOLIE!
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Octagonal

Honeycomb

Exteriérové rohože vhodné do exteriérov s vysokou

frekvenciou pohybu.

• Vyrobené z prírodného kaučuku 
bez nábehových hrán

• Výstupky na rube rohoží umožňujú
odtok  vody spod rohože, povrch
zostáva suchý a čistý

• Vysoká hmotnosť rohoží bráni 
ich posúvaniu

• Dlhá životnosť

Exteriérové rohože vhodné do priestorov so strednou

frekvenciou pohybu. 

• Vyrobené z prírodného kaučuku 
bez nábehových hrán

• Výstupky na rube rohoží umožňujú
odtok vody spod 
rohože, povrch zostáva suchý 
a čistý

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Octagonal 100 cm x 150 cm 23 mm čierna 51,20 €

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Honeycomb 40 cm x 60 cm 16 mm čierna 3,60 €
Honeycomb 60 cm x 80 cm 22 mm čierna 11,40 €
Honeycomb 80 cm x 120 cm 22 mm čierna 24,40 €
Honeycomb 100 cm x 150 cm 16 mm čierna 31,10 €

uvedené ceny sú bez DPH



Rohože vhodné do vchodu interiérov obchodov, škôl, kancelárskych 

objektov. Vhodná pre nízku až strednú záťaž frekvencie osôb.

• Rebrovaný povrch rohoží tvorí tkanina
zo 100% antistatického polypropy-
lénového vlákna

• Hustota - 650g vlákna/m2

• Podklad - čierny vinyl (DOP free)
• Hrúbka 7,5 mm
• Odporúčané čistenie - vysávanie

Rohože vhodné do vchodov extreriérov.

• Špeciálna šruktúra povrchu rohoží
zadržiava hrubé nečistoty z obuvi

• Odoláva extrémnym teplotám
a častému prechádzaniu

• Nábehová hrana sa nachádza 
po celom obvode rohože, čo
umožňuje bezbariérový prístup 
a predchádza  zakopnutiu

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Prisma 45 cm x 75 cm 7,5 mm čierna, hnedá 11,00 €
Prisma 60 cm x 90 cm 7,5 mm čierna, hnedá 20,29 €
Prisma 90 cm x 150 cm 7,5 mm čierna, hnedá 52,88 €
Prisma 120 cm x 180 cm 7,5 mm čierna, hnedá 84,62 €
Prisma 120 cm x 240 cm 7,5 mm čierna, hnedá 112,82 €
Prisma 120 cm x 20 m 7,5 mm čierna, hnedá 886,26 €

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Cris Cross 90 cm x 150 cm 9 mm čierna 29,40 €

Cris Cross

Prisma

www.beltslovakia.sk



Arrowtrax

Logomat

Rohože vhodné do interiérov vstupov obchodov, škôl, kancelárskych 

objektov, športových, kultúrnych a zdravotníckych zariadení. 

• Povrch rohoží tvorí tkanina zo 100%
antistatického polypropylénového
vlákna

• Podklad je z čierneho vinylu 
(DOP free)

• Odporúčané čistenie - vysávanie
• Hustota 1200 g vlákna/m2

• Vhodné pre strednú až vysokú záťaž
frekvencie osôb.

Textilné rohože s vlastným logom vhodné do hotelov, reštaurácií, obchodov, 

autosalónov a škôl pre strednú záťaž frekvencie osôb.

• Povrch tvorí 100 % polyamidová
stáčaná priadza v nelámavej úprave

• Podklad  nitrilová guma
• Požiarna odolnosť ASTM D2859 

vyhovuje DOC-FF-1-70
• Hmotnosť 2,6 kg/m²
• Čistenie: vysávanie, pranie 

pri teplote 60°C
• Vlastný dizajn / zákaznícke rozmery
• Možnosť exteriérového prevedenia

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Arrowtrax 60 cm x 90 cm 10 mm čierna, hnedá 28,63 €
Arrowtrax 90 cm x 150 cm 10 mm čierna, hnedá 73,40 €
Arrowtrax 120 cm x 180 cm 10 mm čierna, hnedá 117,35 €
Arrowtrax 130 cm x 300 cm 10 mm čierna, hnedá 211,91 €
Arrowtrax 130 cm x 20 m 10 mm čierna, hnedá 1.132,89 €
Arrowtrax 200 cm x 20 m 10 mm čierna, hnedá 1.742,93 €

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Logomat 60 cm x 85 cm 10 mm paleta farieb 51,00 €
Logomat 85 cm x 115 cm 10 mm paleta farieb 97,75 €
Logomat 85 cm x 150 cm 10 mm paleta farieb 127,50 €
Logomat 115 cm x 180 cm 10 mm paleta farieb 207,00 €
Logomat 115 cm x 240 cm 10 mm paleta farieb 276,00 €

uvedené ceny sú bez DPH



Safe-lock

Matwash

Rohože vhodné do vysoko záťažového prostredia.

• Vyrobené zo 100% prírodnej gumy
• Vhodné pod montážne dielce 

a bloky, do telocviční, fitness 
centier, stajní...

• Absorbuje šoky z padajúcich 
predmetov

• Bez DOP, DMF, silikónu, ťažkých kovov
a ozónových látok

Rohože vhodné do interiéru. Použitie v hoteloch, obchodoch, reštauráciach,

salónoch a iny ́ch priestoroch. Sú vhodné pri strednej záťaži a frekvecii osôb.

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Safe-lock diamond 100 cm x 100 cm 12 mm čierna 32,50 €
Safe-lock smooth 100 cm x 100 cm 17 mm čierna 45,00 €

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Matwash 60 cm x 85 cm 12 mm paleta farieb 35,70 €
Matwash 85 cm x 115 cm 12 mm paleta farieb 68,43 €
Matwash 85 cm x 150 cm 12 mm paleta farieb 89,25 €
Matwash 115 cm x 180 cm 12 mm paleta farieb 144,90 €
Matwash 150 cm x 240 cm 12 mm paleta farieb 252,00 €

• povrch sa skladá zo 100% nylónové
stáčané vláknov nelámavej úprave

• podklad rohože tvorí 100% 
nitrilová guma

• vhodné aj k podlahovému kúreniu
• hmotnosť rohože 2,4 kg/m²
• požiarna odolnosť EN13501-1
• možnosť výroby aj 

v zákazníckych rozmeroch
• maximálna dĺžka je 700 cm

www.beltslovakia.sk



Master Flex™ uvedené ceny sú bez DPH

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA

Master Flex C23 50 cm x 50 cm 23 mm rôzne 24,50 €
Master Flex D23 50 cm x 50 cm 23 mm čierna 18,50 €
Master Flex C12 50 cm x 50 cm 12 mm rôzne 24,50 €
Master Flex D12 50 cm x 50 cm 12 mm čierna 18,50 €
Nábeh (male/female) 6 cm x 50 cm 23/12 mm čierna 10,50 €
Rohová hrana 50 x 50 cm x 6 cm 23/12 mm čierna 16,50 €

Dizajn rohože Master Flex spája funkcie viaczónových vstupných rohoží 

s ľahkou modulárnou inštaláciou priamo na mieste.

• Prírodná guma
• Osemhranný tvar s otvorenou 

konštrukciou
• Vhodné pre použitie 

v extrémnom počasí
• Dostupné v hrúbke 23mm (C23, D23)

alebo 12mm (C12, D12)
• Na výber s kobercovou rohožou 

uprostred (C12, C23) 
alebo bez (D12, D23)

• Dostupné aj iné varianty (plná rohož
alebo v nitrilovom prevedení), 
viac info na vyžiadanie



Protišmykové pásky

Pásky s protišmykovým povrchom určené na zvýšenie bezpečnosti 

v interiéri aj exteriéri. Dostupné v mnohých prevedeniach a štýloch.

• Pásky určené pre stredný 
až vysoký stupeň zaťaženia

• Protišmykový povrch R13, 
len prevedenie Easy Clean 
so stupňom R10 (k bosej nohe)

• Dostupné pásky aj na hliníkovom 
podklade, ktoré sa prispôsobia 
aj nerovným povrchom alebo 
plechom, ďalej alumíniové profily,
pásky do šatní alebo spŕch, 
protišmykové značenia, schodové 
profily s nášľapmi alebo bez, schodové
rohové hrany, sklolaminátové profily,
pásky svietiace v tme...

• Mnohé ďalšie (kompletný katalóg 
na vyžiadanie)

PRODUKT ROZMERY FARBA CENA

GP- viacúčelová páska 5 cm x 18,3 m čierna, žltá, transparentná, šedá, modrá, červená, zelená, hnedá 44,87 €
Hazard 5 cm x 18,3 m čierno-žltá, bielo-červená 53,85 €
Conformable - prispôsobivá 5 cm x 18,3 m čierna, žltá, čierno-žltá 53,85 €
Easy Clean - hygienické  5 cm x 18,3 m rôzne 52,29 €
GRP profil schodový 7 x 80 x 3 cm čierna, žltá 15,97 €
Ostatné rozmery a prevedenia na vyžiadania

www.beltslovakia.sk



Kúpiť alebo prenajať rohože?

Prenájom rohože bude brániť vstupu

nečistôt do domu. Nesprávne!

Každý typ prostredia vyžaduje vhodnú
rohož, je pravdepodobné, že vaše 
rohože budú už po pár hodinách
špinavé. Následne aj vaše podlahy.

Prenájom eliminuje nutnosť čistenia

a údržby rohoží. Nesprávne!

Požičovne ho čistia týždenne, každé 
dva týždne alebo každý mesiac. 
Medzi týmito intervalmi si budete
musieť rohože vyčistiť.

Po každom použití sú rohože stále

ako nové. Nesprávne!

Spoločnosti, ktoré prenajímajú rohože,
používajú tie isté veľa rokov, čo 
znamená, že vzhľad rohože sa môže 
pri každom použití líšiť. Opakovaná 
manipulácia a nízke teploty v priebehu
dodávky spôsobujú, že sa okraje rohože
budú strapkať, čo zvyšuje riziko 
zakopávania a pádu.

Prenájom rohože je lepší pre životné

prostredie. Nesprávne!

Pohonné hmoty slúžiace 
na prepravu rohože z jedného miesta
na druhé, v kombinácii s chemickými
látkami a elektrickou energiou 
potrebnou pre ich umývanie, 
sú hlavným zdrojom znečistenia. 
Vaše vlastné rohože vyžadujú 
menej čistenia.

Programy prenájmu sú prispôsobené

mojim potrebám. Nesprávne!

Rohože na prenájom sú k dispozícii 
iba v určitých veľkostiach a modeloch 
s cieľom uľahčiť manipuláciu. 
Vaše prostredie vyžaduje rohož, 
ktorá najlepšie vyhovuje vami
stanovenej veľkosti a potrebám. 
To je jediný spôsob, akým sa zníži 
riziko pádov a optimalizujú sa
náklady na údržbu.

Kúpte si vchodovú rohož a profitujte

z jej početných výhod. Ušetríte!

Za pár mesiacov sa vám peniaze splatia,
ako by ste mali rohož v prenájme. 
Pokiaľ ide o výkon rohože 
so životnosťou niekoľko rokov, 
znamená to stovky usporených eur 
za rok! Doprajte si módny vzhľad!
Nákup rohože ponúka nekonečné
možnosti, čo sa týka veľkosti, vzoru 
a farby. Urobte dobrý prvý dojem!
Majte účinnú ochranu! V záujme
zanechania 80% nečistôt vonku,
odporúčajú odborníci kombináciu 
so škrabkou na exteriéry, stierač /
škrabka do vnútra a stierač na povrch
chodieb. Všetky tieto produkty sú 
k dispozícii na zakúpenie. Nemôžeme
však povedať to isté o prenájme. 

Výber je jednoduchý! Nákupom
rohože môžete maximalizovať

výsledky... a ušetríte!

Zakúpenie alebo prenájom vchodovej rohože? To je otázka!
Pokiaľ ide o investície do vstupnej rohože, vzniká znova a znova otázka:

„Kúpime alebo prenajmeme rohože”? Prvá možnosť sa zdá drahá, druhá 

sa zdá praktická ... ale aká je skutočnosť? Touto dilemou si kladieme za cieľ poučiť

vás o prínosoch investície do Vašej vlastnej vchodovej rohože.

PRENÁJOM ROHOŽÍ:

KÚPA ROHOŽÍ:

ROZDIEL:
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WALA Clip 6 mm

Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu

uvedené ceny sú bez DPH



Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach,

skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej 

podlahy
• Možnosť vlastnej inštalácie
• Bez prerušenia výrobného procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• 6 mm variant - zrnitý povrch
• Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA/m2

WALA Clip 500 mm x 500 mm 6 mm čierna 39,70 €
WALA Clip 500 mm x 500 mm 6 mm antracit 43,40 €
WALA Clip 500 mm x 500 mm 6 mm šedá 50,50 €

www.beltslovakia.sk



Vhodné aj pre 

nerovné povrchy

uvedené ceny sú bez DPH

Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach,

skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej 

podlahy
• Možnosť vlastnej inštalácie
• Bez prerušenia výrobného procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• 15 mm variant v dvoch 

povrchových úpravách - hladká 
a protišmyková R11

• Možnosť dokúpenia nábehov, 
rohov a soklov

• Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA/ks

WALA Clip hladká 445 mm x 445 mm 15 mm čierna 11,30 €
WALA Clip hladká 445 mm x 445 mm 15 mm antracit 12,40 €
WALA Clip hladká 445 mm x 445 mm 15 mm šedá 14,80 €
WALA Clip protišmyk 445 mm x 445 mm 15 mm čierna 12,40 €
WALA Clip protišmyk 445 mm x 445 mm 15 mm antracit 13,50 €
WALA Clip protišmyk 445 mm x 445 mm 15 mm šedá 16,00 €

WALA Clip 15 mm



Inštalácia bez prerušenia
výrobného procesu

Podlahové lepené dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach,

skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...

• Do prostredia s vysokou záťažou,
zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti

• Izolujú  od chladu pod nohami
• Pohlcujú hluk z padajúcich kovových

predmetov
• Pokládka spôsobom plávajúcej 

podlahy
• Bez prerušenia výrobného 

procesu
• Požiarna odolnosť testovaná
• Dostupné v dvoch povrchových

úpravách - hladká a protišmyková R11
• Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

• Kalkulácia lepených dlaždíc vrátane 

lepidiel, stužovačov, tesniacich pásikov 

a iných komponentov na vyžiadanie

• Minimálny odber od 50 m2

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA/m2

WALA Clip hladká 500 mm x 500 mm 10 mm čierna 46,10 €
WALA Clip hladká 500 mm x 500 mm 10 mm antracit 50,80 €
WALA Clip hladká 500 mm x 500 mm 10 mm šedá 58,50 €
WALA Clip protišmyk 500 mm x 500 mm 10 mm čierna 50,80 €
WALA Clip protišmyk 500 mm x 500 mm 10 mm antracit 55,40 €
WALA Clip protišmyk 500 mm x 500 mm 10 mm šedá 64,00 €

WALA lepená 10 mm
www.beltslovakia.sk



Elitmat s.r.o.

Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979772
info@elitmat.sk

www.elitmat.sk

Elitmat Czech s.r.o.

Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz

Elitmat GmbH

Julius Tandler Platz 6/15, Wien
Österreich
+43 664 5205591
info@elitmat.at

www.elitmat.at

Prečo rohože pre potravinársky
priemysel a gastronómiu

Pošmyknutia a pády sú zodpovedné 
za 20 až 30% nehôd, ktoré spôsobujú
dlhodobú pracovnú neschopnosť.
Najčastejšie príčiny pracovných úrazov
spôsobené pošmyknutím a pádom 
sú hlina alebo mastnota na podlahe.
Zvlášť závažný problém to je 
v potravinárskom priemysle, kde musia
byť podlahy hladké, aby ich bolo
možné ľahko čistiť a dezinfikovať.
Navyše prítomnosť vody, rastlinných
olejov, živočíšnych tukov, krvi, múky 
a rôznych biologických odpadov
vytvárajú tieto priestory veľmi
nebezpečnými a pády o to viac, 
pretože pracovníci často držia ostrý
nástroj.

OSHA (Organisation for Safety & Health
Administration) uvádzajú opakované
alebo dlho prevádzané činnosti ako sú
zdvíhanie, dlhé státie, váľanie alebo
sekanie prevádzané pri príprave jedla 
v profesionálnych kuchyniach a je 
jedným z rizík kuchárskej profesie. 
Strnulé držanie tela sa spravidla dostaví
pri sekaní alebo mixovaní pokrmov, 
pri ktorých pracovník zostáva po dlhú
dobu na jednom mieste a v jednej
polohe. Potom nastáva hromadenie
krvi v dolných končatinách a svalov 
sa zmocňuje únava. Veľmi časté sú aj
bolesti krčnej chrbtice a strnulosť 
šijových svalov, pretože pracovníci 
pozerajú väčšinu času zhora nadol.
OSHA preto doporučuje eliminovať
pracovné úkony v strnulej polohe 

a vybaviť zamestnancov 
protiúnavovými rohožami. 
Tieto rohože vyvolávajú pravidelné
napínanie a uvoľňovanie svalov, 
tým podporujú krvný obeh 
a znižujú únavu zamestnancov.

Zvýšenie
bezpečnosti

Zníženie
únavy

Máme morálnu, ako aj právnu zodpovednosť posielať našich 
zamestnancov domov na konci pracovného dňa v stave, ktorý 
nie je horší od toho, v akom prišli ráno.
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