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Služba rohoží
Riešenia pre potreby zákazníkov
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Vedeli ste, že:

▪ Približne 80 % nečistôt sa dostáva do vnútorných priestorov 

cez vonkajšie dvere.

▪ Údržba podláh predstavuje približne 70 % nákladov na upratovanie.

▪ Väčšina nečistôt sa dá zachytiť vhodným 3-krokovým systémom.

▪ Optimálne, na mieru ušité rohožové služby firmy Lindström významne 

znižujú náklady na upratovanie priestorov. 

ČISTOTA
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Výhody rohožovej služby

▪ Významné úspory nákladov.

▪ Trvalé zlepšenie úrovne hygieny v priestoroch.

▪ Súčasné oživenie štýlu zariadenia interiéru.

▪ Textílie tlmia zvuky, najmä pri tvrdých povrchoch.

▪ Ochrana hodnotných podlahových krytín. 

▪ Spoľahlivá služba pre zákazníkov bez vynakladania námahy, 

netreba investovať do ďalšieho personálu. 

ČISTOTA
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Náklady na upratovanie priestorov 100 %

vstupná rohož + dizajnová rohož+ štandardná rohož

Náklady na upratovanie -10 %Náklady na upratovanie -14 %Náklady na upratovanie -5 %Náklady na upratovanie -5 %

Náklady na upratovanie

Náklady na upratovanie znížené o cca 29 %

ČISTOTA
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Príklad

Predchádzajúce riešenie

▪ Zošliapaná alebo vôbec žiadna vstupná 
rohož

▪ 1 výmena rohože každé štyri týždne

▪ Služba upratovacej firmy 3x/týždenne, 
po 3 hod

▪ Medziupratovanie 1 hod/deň

Celkové náklady cca 1 500 €/mesiac

Nové riešenie, 3-krokové

▪ Nová vstupná rohož

▪ 1 výmena rohože každý týždeň
▪ 1 dizajnová rohož

▪ Služba upratovacej firmy 3x/týždenne, 
po 2 hod

▪ Medziupratovanie ½ hod/deň

Celkové náklady cca 1 000 €/mesiac

Cca 30 % zníženie celkových nákladov na upratovanie priestorov.

ČISTOTA



1. krok
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▪ Vstupná rohož – „gumená škrabka“ – zachytáva hrubý 

piesok, štrk a vodu.

▪ Kľúčový prvok, lebo ak sa už nečistota dostane dnu, 

textilné rohože ju nezachytia.

▪ Pre optimálne výsledky musí mať vstupná rohož 

neporušený povrch a dostatočne vysoký koeficient trenia. 

▪ Vysoko odolná voči UV žiareniu, so širokými drážkami 

na nečistotu.

ČISTOTA



2. krok

7

▪ Vlas štandardných rohoží zachytáva jemný piesok 

a vlhkosť.

▪ Optimálne intervaly výmeny rohoží sú dôležité 

na dosiahnutie najlepších výsledkov.

▪ Intervaly výmen a množstvá, ktoré sú príliš nízke majú 

za následok skôr dodatočné náklady ako úspory. 

▪ Najúčinnejšia metóda na zachytávanie nečistôt.

▪ Rozmery štandardných čistiacich rohoží

▪ 85 x 75 cm

▪ 85 x 150 cm

▪ 85 x 300 cm

▪ 115 x 200 cm

▪ 150 x 300 cm

ČISTOTA



3. krok
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▪ Vlas dizajnových rohoží zachytáva jemný piesok 

a vlhkosť.

▪ Poskytujú takmer nekonečné možnosti ako interiérový 

prvok a pri informovaní a navigovaní ľudí v priestoroch.

▪ Najnápadnejší prvok pri vstupe do priestorov, umožňuje 

vytvorenie prvého dojmu. 

▪ Dizajnové rohože sa dajú začleniť tak, aby hladko zapadli 

do existujúceho štýlu zariadenia.

ČISTOTA
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Dizajnové rohože ako interiérový prvok
ATMOSFÉRA

A IMIDŽ



Výhody služby dizajnových rohoží

▪ Priestory zákazníka sa dajú prispôsobiť na mieru želanému vzhľadu  v súvislosti 

s existujúcim okolím.

▪ Žiadne nákladné investície.

▪ Základný dizajnový servis je zahrnutý v cene, žiadny osobitný bytový architekt.

▪ Náš sortiment vzorov od fínskych návrhárov napĺňa potreby väčšiny existujúcich 

vkusov.

▪ Špičkové výrobky zabezpečujú, že priestory vyzerajú vždy vkusne a lákavo.

▪ Vhodné pre priestory od vstupných zón až po zasadačky, bez obmedzení.
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ATMOSFÉRA

A IMIDŽ



Služba dizajnových rohoží
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▪ Servisovaný produkt

▪ - Intervaly výmeny raz za 1 a 2 týždne

▪ Podklad zo 100 % nitrilovej gumy

▪ Nylonový vlas

▪ Záruka pokrýva celé zmluvné obdobie

▪ 12 štandardných veľkostí, veľkosti na mieru možné

▪ Vynikajúce rozlíšenie

MARKETINGOVÁ 

KOMUNIKÁCIA



Výhody ergonomických rohoží

▪ Technologicky špičkové rohože minimalizujú záťaž kladenú 

na chrbát a kĺby tým, že podporujú prirodzenú polohu v stoji

▪ Významné zníženie pracovnej neschopnosti

▪ Priaznivé podmienky pri práci pozitívne vplývajú 

na produktivitu

▪ Zvýšená spokojnosť personálu v práci

▪ Znížené riziko pošmyknutia

▪ Jasné výhody, lebo bolesti chrbta a kĺbov sú hlavnou 

príčinou absencií spôsobených chorobou
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PRIAZNIVÉ 

PODMIENKY A 

BEZPEČNOSŤ

NOVINKA!



Výhody ergonomických rohoží

▪ Zabraňujú rozbitiu nádob/nástrojov pri páde

▪ Antimikrobiálna úprava chráni pred pachom

- Po praní zostávajú rovné

▪ Ich štruktúra zabezpečuje, že striekance a tekutá nečistota 

sa odstránia z povrchu a znižuje sa tak riziko pošmyknutia.  

▪ Skosené hrany minimalizujú možnosť zakopnutia.

▪ Supermoderná ergonomická rohož, napr. pre priemyselné 

kuchyne, strojárske dielne a ťažký priemysel.

▪ Elektrické vlastnosti (ANSI ESD S7.1 (2005)): Antistatická

▪ - Odolnosť (relatívna vlhkosť 12 %) 4,5 x 108Ω

▪ - Odolnosť (relatívna vlhkosť 50 %) 3,7 x 108Ω
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NEW!

PRIAZNIVÉ 

PODMIENKY A 

BEZPEČNOSŤ

NOVINKA!

Zistite viac o našich výrobkoch a 

možnostiach ich testovania!



Kontaktujte nás

BELT SLOVAKIA spol s.r.o.

Šamorínska 1

821 06 Bratislava

Tel: 00421/2/45246111

Tel: 00421/2/45640918

Fax: 00421/2/45248733

email: limparf@beltslovakia.sk ( Ferdinand Limpár - obchodný riaditeľ )

web: www.beltslovakia.sk

Radi Vás poinformujeme

mailto:limparf@beltslovakia.sk
http://www.beltslovakia.sk/

