Carpete anti-oboseală
și carpete de uz general

Carpete anti-oboseală
și carpete de uz general
Avantaje:
• Efect pozitiv ergonomic prin relaxarea mușchilor și articulaților picioarelor
și spatelui, amortizând efectele activității musculare  mai puține zile de
concediu medical
• Efect anti-oboseală  Creșterea motivației angajaților prin creșterea
confortului, o productivitate mai mare
• Testate din punct de vedere ergonomic
• Antiderapante și fără PVC

Ergonomic Plus
Carpetă anti-oboseală pentru utilizare în
diferite industrii la locurile de muncă în
picioare.
Dimensiuni standard:
60 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm
Norme:
• Norme de comportament în caz de incendiu conform
clasificării DOC-FF-1-70
• Certificat pentru aderență crescută conform NFSI 101-C
Ergonomic Plus Safety
cu benzi galbene de siguranță

Ergonomic
Carpete anti-oboseală
cu buline cauciucate pentru locuri de
muncă în picioare.

Dimensiuni standard:
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
Norme:
• Norme de comportament în caz de incendiu conform
clasificării EN 13501-1 Dfl-s1
• Certificat pentru aderență crescută conform NFSI 101-C
Utilizare:
pentru orice tip de interior, hale de producție, baruri,
bucătării mari. Potrivită pentru suprafețe denivelate.
Împotriva alunecării și pardoselilor reci. Rezistente la
ulei. Antistatice!

Allround Antibac
Carpete anti-oboseală
ideale pentru suprafețele umede

Dimensiuni standard:
86 x 143 cm
Norme:
• Norme de comportament în caz
de incendiu conform clasificării EN 13501-1Efl
• Certificat pentru aderență crescută conform NFSI 101-C
• Certificat pentru proprietăți antibacteriene
Utilizare:
pentru bucătării, baruri, hale de producție. Potrivit și
pentru exterior. Caracteristica principală a carpetelor
este prezența orificiilor prin care se poate scurge apa.
Proprietăți antimicrobiene: eliminarea mirosurilor,
bacterilor și ciupercilor.

Allround
Carpete robuste cu o arie
largă de utilizare

Dimenisuni standard:
Model liniar:
75 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
Model tablă de șah:
115 x 175 cm
Norme
• Norme de comportament în caz de incendiu conform
clasificării EN 13501-1Efl
• Certificat pentru aderență crescută conform NFSI 101-C
O gamă largă de aplicații:
pentru locurile de muncă din exterior și exterior.
Utilizare în zona de Back-Office. În plus, această
carpet împiedică pătrunderea murdăriei din exterior în
spațiile interioare (nisip, pietriș, zăpadă). Rezistentă la
ulei, grăsime și solvenți. Antistatică!
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Managementul textilelor
în cele mai bune mâini.

Afacerea austriacă de familie SALESIANER
a fost inființată în anul 1916 și este activă în
prezent în 10 țări.
Salesianer acordă o importanță deosebită
igienei, calității și consultanței personalizate.
Aprovizionarea lină a clienților și angajamentul
față de sustenabilitate au, deasemenea,
prioritate.

30 de locații în apropierea dvs. Prezenți în 10 țări.
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Suntem bucurosi sa va consiliem!
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