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Oblíbený přímý vstup na terasu nebo do zahrady je 
výhodné opatřit čisticí zónou. BATH LINE

Pro čisticí zónu rodinného domu je určen 
odvodněný Cleanbox. Venkovní systém je 
vyroben z polymerbetonu s integrovanou 

celoobvodovou pozinkovanou hranou 
a s podpěrnými žebry uprostřed. 

Do boxu se vkládá buď samonosná gumová 
rohož nebo ocelový žárově pozinkovaný 

škrabák. Box se může nechat volně položený 
nebo jej lze připojit na odvodňovací 

systém nebo drenáž. GAPA

Dokonale očistit obuv 
nezvládne jediná rohožka. 

Ideální je očistit boty 
třikrát.
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Nezouvejte se, 
prosím!
Překvapí vás tato výzva, přijdete-li k někomu na návštěvu? Nebo 
ji považujete za zdvořilostní frázi? Přece nebudete přátelům špinit 
podlahu! Avšak hostitelé, kteří vás takto nabádají, nejspíš prozíravě 
vyřešili vstup do domu tak, že se nečistot zvenčí bát nemusejí. 
Stejného komfortu můžete dosáhnout i vy. 

D ůsledné přezouvání po příchodu do-
mů či na návštěvu je naším téměř ná-
rodním zvykem. V jiných zemích to 
tak samozřejmé není. Přezout se, aby 

si nohy odpočinuly od  celodenní obuvi, určitě 
prospěje zdraví i pocitu pohody. Nemusí to však 
být nezbytně nutné, cítíte-li se pohodlně. A ne-
musíte se vždy přezouvat, když zaskočíte na chví-
li do garáže, přijdete ze zahrady, při odchodu se 
pro něco vrátíte… Nemusíte, pokud jste si pořídi-
li rohožku. Tedy přesněji rohožky.

Čistit a zase Čistit

Určitě vás nenabádáme, abyste si zanášeli na bo-
tách do bytu špínu. Prach či zrnka písku a kamín-
ky působí jako smirkový papír a vaše podlahy by 
těžko dokázaly dlouho odolávat. O hygienickém 
aspektu nemluvě. Nabízíme promyslet si přístup 
do domu tak, abyste dříve, než vstoupíte do spo-
lečenských prostor, měli boty téměř čisté. Kvalit-
ní a správně volená rohožka dokáže zachytit až  
80 % nečistot, které se dovnitř dostanou zvenčí. 
Bohužel zaběhnutou praxí je pořídit si malou gu-

movou nebo textilní rohožku, položit a hotovo. 
Běžně prodávané rohože z juty či kokosových vlá-
ken nečistoty sice zachytí, ale postupně se z nich 
zase uvolní a hromadí se pod nimi. 

Nejlépe Natřikrát

Dokonale očistit obuv nezvládne jediná rohož-
ka. Ideální je očistit boty třikrát. Nejprve od hru-
bých nečistot – štěrku, písku, bahna a vody po-
mocí železných nebo gumových roštů či kartáčů. 
Ve druhé čisticí zóně tvořené odolnými textilní-
mi materiály se obuv dočišťuje od jemnějších ne-
čistot a nakonec přijde na řadu prach. U rodin-
ných domů však většinou na  soustavu rohoží, 
která by splňovala tyto protichůdné nároky, ne-
bývá dostatek místa. Nejčastěji proto hrubé ne-
čistoty očistí venkovní rohož nebo rošt. Další dvě 
funkce pak zvládne vnitřní rohož, která kombi-
nuje čisticí silná a tvrdá vlákna s jemnými a hus-
tými, která obuv suší. Design povrchu bývá plas-
tický, aby vytvořil prostor pro ukládání nečistot, 
a zvětšil plochu rohože a tím urychlil odpařování 
zachycené vody. 

Vnitřní rohože se liší 
typem vlákna a podkladu. 

Nejčastěji se používá polypropylenové 
vlákno a vinylový nebo gumový podklad. 

Materiál, tvar vlákna i samotná konstrukce 
rohože mají vliv na jejich odolnost a čisticí 

schopnostI. ROHOŽKY SAMBA

Rub kvalitních rohoží zajišťuje rohožku 
proti pohybu při čištění obuvi. Rohožka 

proto může být bezpečně položena i bez 
rámu. ROHOŽKY SAMBA
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pomocNík přeDe 
Dveřmi
Venkovní čisticí zóna je situována před vstu-
pem do  domu, krytá nebo pod širým nebem. 
Rohož může být volně položená nebo zapuštěná 
do úrovně dlažby. Zapuštění má jednak estetic-
ký význam, především však má zajistit stabilitu 
rohože. Dnes však jsou i volně položené rohože 
konstruovány tak, že se udrží i na hladkém po-
vrchu, a pokud ne, existují způsoby, jak jim spo-
lehlivě zabránit v posunu – protiskluznou pod-
ložkou, která přilne k podlaze i k rubu rohože, či 
kotvicími páskami. Velikou výhodou volně po-
ložených rohožek je snadná údržba.
V úrovni dlažby mohou být rohože nebo rošty za-
puštěny do  betonového rámu. Nebezpečím to-
hoto řešení je, že po čase, až bude nutná výměna,  
nemusí být na  trhu rohož o  stejné výšce a  po-
dobných vlastnostech. Pokud je zapuštění nutné  
z  estetického hlediska, je možné rám nahra-
dit ukončovacími lištami. V  případě změny  
není nutné bourat beton, lišty jsou levnější a vy-

Design povrchu bývá plastický, aby vytvořil 
prostor pro ukládání nečistot, zvětšil plochu 
rohože a tím urychlil odpařování zachycené 

vody. ROHOŽKY SAMBA

Velkoplošná odolná rohož Karwell je 
vyrobená z houževnaté pryže s uzavřeným 
nebo otevřeným dnem. GAPA

rábějí se v mnoha barevných i materiálových va-
riantách. V obou případech musí být vyřešen od-
tok vody zpod rohože. Úklid zapuštěné rohože je 
mnohem pracnější.

a za Dveřmi
Výběr vnitřních rohoží je velmi široký, za  nej-
kvalitnější se považují rohože vyrobené ze sto-
procentního polypropylenu zataveného do měk-
čeného PVC, které nepropouští prach ani vodu. 
Moderní rohože jsou konstruovány jako vaničky, 
ze kterých nic nevypadne ani nevyteče. Mohou se 
proto umístit na jakýkoliv povrch a velmi snad-
no se uklízejí – srolují, odnesou, vysypou, jed-
nou za čas opláchnou vodou a nakonec nechají 
na slunci uschnout. Pamatujte, že pouze čisté ro-
hože čistí. Snadnost jejich údržby je stejně důleži-
tá jako konstrukce a použité materiály.

myslete Na Ně vČas
Jak konkrétně řešit situaci vašeho domu, rozhod-
ne jedině zkušený profesionál, který má přehled 

o nabízejících se možnostech a dokáže zhodno-
tit všechny potřebné faktory. Záleží na tom, ja-
ké je prostředí v okolí domu, jaký druh nečistot se 
zde vyskytuje – bláto, těžká špína, zámková dlaž-
ba sypaná pískem, dále na počtu obyvatel domu, 
domácích zvířatech, na druhu vnitřních podlah 
a dalších. Odborník zná vlastnosti jednotlivých 
materiálů, ví, které výrobky mohou být vystaveny 
dešti, které odolávají mrazu… 
Určitě se vyplatí obrátit se na odbornou firmu již 
při projektování domu, nalézt s ní optimální řeše-
ní a nechat si případně rohože vyrobit na míru. Po-
kud budete tuto otázku řešit dodatečně, bude obtíž-
nější nebo dokonce nemožné najít řešení, při němž 
dosáhnete maximálního účinku. Například nemu-
sí být na rohož dostatek místa pode dveřmi, nebude 
možné zapustit venkovní rošt do dlažby a podobně. 
A nezapomeňte, že v současné době neřešíme jen 
vstup do domu, ale čisticí zónu je možné vytvořit 
například i u výstupu na terasu či přístupu k bazénu. 

Miloslava Perglová
Odborná spolupráce: Zdeněk Cuhra, 

Rohožky Samba

Před vchodem zbaví vaši obuv 
hrubé špíny kartáčová rohož 

DAP Classic odolná vůči 
povětrnostním vlivům, 

ve vnitřním chráněném prostoru 
obuv osuší rohož DAP Tex 

s vlepeným plyšovým pásem, 
mokra ani špíny se nezalekne 

rohož DAP Rubber, a to ani 
ve venkovních velmi namáhaných 

prostorech. BATH LINE
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Samočisticí rohož Openwell je složena  
z pružných gumových vlnovek přinýtovaných  

k páskům, které pod vahou člověka pruží 
a tím samočinně čistí obuv. Je dobré zvolit 

takovou délku, abyste po ní ušli tři 
až pět kroků. GAPA

Rohožky nemusejí být fádní 
plochou, ale mohou se 
vhodně začlenit do interiéru. 
Výběr barev i vzorů je široký. 
ROHOŽKY SAMBA
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