




Wysokość profilu aluminiowego wraz z podkładem: 9,5 mm, wysokość 
całkowitej wycieraczki: ok. 10 mm. Wysokość nowej wycieraczki należy 
brać pod uwagę projektując wpusty w drzwiach obrotowych lub drzwiach 
otwierających się na wycieraczkę.

> Opis produktu
Zwijalna wycieraczka z tekstylnymi wkładami osuszającymi i pyłochłonnymi w 
aluminiowych profilach nośnych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz 
znaczną możliwością absorbcji wilgoci. Wkłady tekstylne odporne są na ścieranie, 
wygniatanie i gnicie.

> Konstrukcja
Konstrukcja otwarta. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych 
lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje 
się dużą pojemnością na brud.

> Zastosowanie
Zastosowane wyłącznie wewnątrz budynków. Wycieraczka uniwersalna do 
wszelkich budynków użyteczności publicznej, biur, hoteli, pensjonatów, mieszkań 
itp. Przeznaczona do niewielkiego ruchu pieszego. Nie należy stosować w 
obiektach z ruchem wózków transportowych (sklepowych).

> Sposób montażu
Wycieraczka układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową lub 
bezpośrednio na posadce z aluminiowym profilem najazdowym.
Wycieraczka kierunkowa, należy zwrócić uwagę na sposób ułożenia względem 
kierunków ruchu.

> Sprzątanie
Z zewnątrz łatwa do czyszczenia odkurzaczem przemysłowym na sucho lub przy 
pomocy maszyn czyszczących ze środkami nie niszczącymi wkładów oraz 
aluminium. Bieżące czyszczenie wpustu odkurzaczem przemysłowym lub przez 
zamiatanie po uprzednim zwinięciu wycieraczki.

> Waga ok 10 kg/1 m2



Wysokość profilu aluminiowego wraz z podkładem: 11 mm, wysokość 
całkowitej wycieraczki: ok. 15 mm. Wysokość nowej wycieraczki należy 
brać pod uwagę projektując wpusty w drzwiach obrotowych lub drzwiach 
otwierających się na wycieraczkę.

> Opis produktu
Zwijalna wycieraczka z tekstylnymi wkładami osuszającymi i pyłochłonnymi w 
aluminiowych profilach nośnych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz 
znaczną możliwością absorbcji wilgoci. Wkłady tekstylne odporne są na ścieranie, 
wygniatanie i gnicie.

> Konstrukcja
Konstrukcja otwarta. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych 
lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje 
się dużą pojemnością na brud.

> Zastosowanie
Zastosowane wyłącznie wewnątrz budynków. Wycieraczka uniwersalna do 
wszelkich budynków użyteczności publicznej, biur, hoteli, pensjonatów, mieszkań 
itp. Przeznaczona do niewielkiego ruchu pieszego. Nie należy stosować w 
obiektach z ruchem wózków transportowych (sklepowych).

> Sposób montażu
Wycieraczka układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową lub 
bezpośrednio na posadce z aluminiowym profilem najazdowym.
Wycieraczka kierunkowa, należy zwrócić uwagę na sposób ułożenia względem 
kierunków ruchu.

> Sprzątanie
Z zewnątrz łatwa do czyszczenia odkurzaczem przemysłowym na sucho lub przy 
pomocy maszyn czyszczących ze środkami nie niszczącymi wkładów oraz 
aluminium. Bieżące czyszczenie wpustu odkurzaczem przemysłowym lub przez 
zamiatanie po uprzednim zwinięciu wycieraczki.

> Waga ok 11 kg/1 m2



Wysokość profilu aluminiowego wraz z podkładem: 15 mm, wysokość 
całkowitej wycieraczki: ok. 17 mm. Wysokość nowej wycieraczki należy 
brać pod uwagę projektując wpusty w drzwiach obrotowych lub drzwiach 
otwierających się na wycieraczkę.

> Opis produktu
Zwijalna wycieraczka z tekstylnymi wkładami osuszającymi i pyłochłonnymi w 
aluminiowych profilach nośnych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz 
znaczną możliwością absorbcji wilgoci. Wkłady tekstylne odporne są na ścieranie, 
wygniatanie i gnicie.

> Konstrukcja
Konstrukcja otwarta. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych 
lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje 
się dużą pojemnością na brud.

> Zastosowanie
Zastosowane wyłącznie wewnątrz budynków. Wycieraczka uniwersalna do 
wszelkich budynków użyteczności publicznej, biur, hoteli, pensjonatów, mieszkań 
itp. Przeznaczona do niewielkiego ruchu pieszego. Nie należy stosować w 
obiektach z ruchem wózków transportowych (sklepowych).

> Sposób montażu
Wycieraczka układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową lub 
bezpośrednio na posadce z aluminiowym profilem najazdowym.
Wycieraczka kierunkowa, należy zwrócić uwagę na sposób ułożenia względem 
kierunków ruchu.

> Sprzątanie
Z zewnątrz łatwa do czyszczenia odkurzaczem przemysłowym na sucho lub przy 
pomocy maszyn czyszczących ze środkami nie niszczącymi wkładów oraz 
aluminium. Bieżące czyszczenie wpustu odkurzaczem przemysłowym lub przez 
zamiatanie po uprzednim zwinięciu wycieraczki.

> Waga ok 15 kg/1 m2



Wysokość profilu aluminiowego wraz z podkładem: 20 mm, wysokość 
całkowitej wycieraczki: ok. 25 mm - patrz zdjęcie obok. W trakcie 
użytkowania może zmniejszyć się do ok. 22 mm. Wysokość nowej 
wycieraczki należy brać pod uwagę projektując wpusty w drzwiach 
obrotowych lub drzwiach otwierających się na wycieraczkę.

> Opis produktu
Zwijalna wycieraczka z tekstylnymi wkładami osuszającymi i pyłochłonnymi w 
aluminiowych profilach nośnych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz 
znaczną możliwością absorbcji wilgoci. Wkłady tekstylne odporne są na ścieranie, 
wygniatanie i gnicie.

> Konstrukcja
Konstrukcja otwarta. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych 
lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje 
się dużą pojemnością na brud.

> Zastosowanie
Zastosowane wyłącznie wewnątrz budynków.
Wycieraczka uniwersalna do wszelkich budynków użyteczności publicznej, biur, 
hoteli, pensjonatów, dworców, marketów itp. Przeznaczona do intensywnego ruchu 
pieszego. Zalecana do marketów z dużą intensywnością ruchu wózków towarowych 
(sklepowych). Wersja wzmocniona T22W doskonale sprawdza się w 
supermarketach, gdzie obok wózków sklepowych występuje ruch ręcznych wózków 
paletowych.

> Sposób montażu
Wycieraczka układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową lub 
bezpośrednio na posadce z aluminiowym profilem najazdowym.
Wycieraczka kierunkowa, należy zwrócić uwagę na sposób ułożenia względem 
kierunków ruchu.

> Sprzątanie
Z zewnątrz łatwa do czyszczenia odkurzaczem przemysłowym na sucho lub przy 
pomocy maszyn czyszczących ze środkami nie niszczącymi wkładów oraz 
aluminium. Bieżące czyszczenie wpustu odkurzaczem przemysłowym lub przez 
zamiatanie po uprzednim zwinięciu wycieraczki.

> Waga ok 16 kg/1 m2
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