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Koupí Divize gastronomických rohoží společnosti 
Teknor Apex v roce 2007 získal Notrax dalších 
40 let zkušeností, ucelenou řadu produktů, patenty, 
ochranné známky, vybavení a odbornost. Tento 
katalog vznikl následně, na četná přání evropských 
distributorů a uživatelů a obsahuje výrobky, které 
přinášejí více komfortu a bezpečí pracovníkům 
v potravinářství a gastronomii. Výhody plynoucí 
z používání rohoží Notrax® v gastronomických 
provozech: 

Neklouzavé 
Přibližně třetina úrazů končících dlouhodobou pracovní neschopností 
je v gastronomických provozech způsobena uklouznutím a následným 
pádem. Aby se podlahy snadno čistily a desinfikovaly, musí být hladké. 
Přítomnost vody, krve, rostlinných a živočišných tuků, mouky
a rozmanitých biologických zbytků je činí extrémně kluzkými
a domyslíme-li, že padající pracovník většinou drží v ruce ostrý nástroj, 
výše uvedená statistika není až tak překvapivá. Běžnými úklidovými 
postupy není možné klouzání podlah zabránit. Studie provedená 
společností Wildbrett & Sauer v roce 1992 zjistila, že dokonce ani podlahy 
se speciálním protiskluzným povrchem nejsou po vyčištění bezpečné. 
Vždy na nich zůstává tenký film tvořený proteiny a tuky. Kdo spoléhá na 
protiskluzné provedení podlah, měl by jej pravidelně obnovovat. Rohože 
z produkce společnosti Notrax® nabízejí levnější, trvalejší a efektivnější 
řešení. Speciální gumové směsi a po léta zdokonalovaná konstrukce 
zaručují velmi bezpečný pohyb na pracovišti a výrazně eliminují následky 
v případě pádu. 

Izolační
Průmyslové podlahy a speciálně v gastronomických provozech bývají 
chladné a vlhké. Na pracovníky stojící na rohoži chlad podlahy nepůsobí 
tak intenzivně a často mohou dokonce změnit pracovní obuv. To vše 
přispívá k jejich lepší pracovní pohodě.

Ochranné
Padající předměty působí mnoho škod. V kuchyních se jedná především 
o sklo a porcelán, ve zpracovatelském průmyslu zase o nářadí jako nože 
a pily. Podlahové rohože Notrax® jsou vyráběny ze speciálních směsí 
pohlcujících energii padajících předmětů. Tím snižují riziko jejich rozbití 
či poškození, hladinu hluku na pracovišti a v neposlední řadě chrání před 
poškozením povrchy podlah. 

Proti únavě
Svaly, šlachy, klouby, pružná páteř, drobné kůstky chodidel, krevní oběh, 
zkrátka lidské tělo jako celek je biologický stroj dokonale adaptovaný na 
pohyb. Dlouhé stání na jednom místě je problém posledních několika 
generací, který lidský organismus neumí uspokojivě řešit. 

První reakcí organismu na stání je snížení tepové frekvence doprovázené 
zpevněním hlavních svalových skupin a svalů v okolí páteře. Stažení svalů 
způsobí zároveň zúžení žil a cév a celý krevní oběh se ztíží a zpomalí.
V žilách dolních končetin se začne hromadit krev a brání přitékání krve 
obsahující kyslík a živiny; dostaví se pocit “těžkých nohou”. Přidají
se potíže způsobené zhoršeným zásobováním svalů páteře pociťované 
jako “bolest v kříži” a strnulá šíje. Svaly držící nožní klenbu povolují
a zásobování dolních končetin krví se dále zhoršuje. Nožní klenba
se deformuje, šlachy se extrémně protahují a pociťujeme pálení chodidel. 
Podobně reagují i další části těla a následky pociťujeme jako směs únavy 
a bolesti. 

Bolest a únava jsou sice nepříjemné, ale nejsou nebezpečné. Je to 
způsob, jak nás tělo upozorňuje, že jej nevhodně namáháme a že 

potřebuje čas na svou regeneraci. Nebezpečí se vystavujeme teprve 
v případě, kdy těmto příznakům nenasloucháme. V závislosti na své 
genetické výbavě, četnosti a délce stání jsme ohroženi celou škálou 
nemocí, počínaje zborcením klenby chodidel a konče infarktem. 
Nejohroženější skupinou jsou zaměstnanci, kteří pracují ve stoje déle
než čtyři hodiny denně. 

Stání na pružné rohoži působí zprvu rušivě, protože pracovníkovi 
neposkytuje tak jistou oporu, jako pevná podlaha. Brzy si zvykne,
ale podvědomí i nadále vnímá drobné výchylky rovnováhy a nutí svaly 
nohou a páteře k jejich vyrovnávání. Pracující svaly se lépe prokrvují
a nástup pocitu únavy se oddaluje. 

Čím je rohož pod pracovníkem měkčí, tím více jsou jeho svaly 
udržováním rovnováhy zatěžovány. Proto existuje racionální  úroveň 
zátěže, kdy se blahodárný účinek mění ve svůj opak  a nástup pocitu 
únavy se naopak urychlí. Všichni máme zkušenost s chůzí po asfaltu, 
lesní hrabance a v hlubokém písku na pláži. Konstrukce rohoží Notrax® 
i materiály používané k jejich výrobě jsou voleny tak, aby poskytovaly 
maximální pracovní komfort.

Která rohož je nejlepší?
Ideální rohož neexistuje. Lidé jsou různě vysocí, liší se fyzickou hmotností 
i charakterem práce, kterou vykonávají. Navíc mají svá vlastní, subjektivní 
kritéria na to, co je a co není pohodlné. Pocity 60 kg pracovníka a 90 kg 
pracovníka stojících na stejné rohoži se proto pravděpodobně budou 
lišit, ale paradoxně nemusí. Někdy také máme na vlastnosti rohože 
protichůdné požadavky. Pokud povrch rohože nemá klouzat, ale zároveň 
umožnit snadné otáčení musíme jednu z vlastností upřednostnit, 
protože souvisí se stejným fyzikálním zákonem.

Proč Notrax®?
Notrax® se problematikou práce ve stoje zabývá již řadu  desetiletí. Za 
tu dobu naše výrobky pronikly na všechna myslitelná  pracoviště a byly 
používány širokou škálou lidských typů. Všechny  takto získané zkušenosti 
jsme po léta využívali ke zdokonalování  našich výrobků.  Při výběru 
rohože si nejprve ujasněte s jakými chemikáliemi přijde na pracovišti 
do styku a zvolte směs, která jim odolá. Pokud  se na pracovišti vyskytují 
kapaliny nebo drobné nečistoty, volte  rohože s otvory. Nečistoty jimi 
propadnou, kapaliny protečou a povrch zůstává čistý a bezpečný. 
Vhodně zvolené rohože budou mnoho let přispívat k bezpečí a pohodlí 
vašich zaměstnanců.

Děkujeme, že jste zvolili Notrax®

René Vieveen
General Manager
Superior Manufacturing Group - Europe B.V. 

Notrax® - inteligentní řešení

Porovnání účinků stání na tvrdé podlaze, rohoži a velmi měkké 
podložce.

Tvrdá podlaha      Protiúnavová rohož  Měkká podložka

Oddálení nástupu únavy

Pracovní neschopnost
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NSF®

Proti únavě  
Rohože snižující zátěž dolních končetin, stimulující krevní 
oběh a pomáhající redukovat bolesti páteře, nohou
a hlavních svalových skupin.    

Neklouzavé 
Takto označené rohože mají povrch opatřen výstupky
ve vzoru poskytujícím zvýšenou adhezi.    

Odolné tukům a olejům 
Rohože vhodné pro styk s rostlinnými a živočišnými tuky 
používanými v gastronomických provozech.    

Izolující 
Proti chladu, teplu, vibracím a hluku.     

Drenážní 
Drobné nečistoty a tekutiny projdou otvory v rohoži a její 
povrch zůstává čistý a bezpečný. Nečistoty  se shromažďují 
pod rohoží a neroznášejí do dalších provozů.  

Požárně bezpečné 
Rohože, jejichž konstrukce zabraňuje šíření ohně a odolává 
žáru. Testování a certifikaci provádějí nezávislé technické 
zkušebny.   

Ochranné 
Poskytují ochranu padajícím předmětům a zároveň chrání 
podlahu.    

Odolné mrazu 
Materiál odolný teplotám v mrazících zařízeních. Pro prostředí 
se stálou teplotou nižší než -20° C  doporučujeme výrobek 
765 Deep Freeze Mat™.   

Čistitelné tlakovou vodou 
Tyto rohože je možné čistit horkou tlakovou vodou.     

NSF 
Testovány a certifikovány v National Sanitation Foundation 
jako vyhovující a vhodné pro prostředí s oleji a tuky.   

MicroStop 
Anti-mikrobiální gumová směs zhotovená speciální 
technologií brání růstu mikroorganizmů jako např. 
bakterií, plísní a kvasinek, které způsobují zápach,  skvrny 
a znehodnocují gastronomické výrobky.  Takto označené 
rohože prošly úspěšně testem   ASTM G-21 podle normy 
NSF/ANSI, hlava 52. 

ObsahSymboly u gastro rohoží

Záruka

Všechny produkty společnosti Notrax® jsou vyrobeny  z nejkvalitnějších materiálů 
a provedeny v nejvyšší kvalitě. Záruční  lhůta, odpovědnost prodávajícího
i způsob reklamace se řídí patřičnými ustanoveními Občanského zákoníku
ve znění aktuálním ke dni prodeje  zboží. Je-li u produktu uvedena lhůta delší, 
poskytne-li prodlouženou lhůtu prodejce nebo rozšíří-li prodejce záruku nad 
rámec vyžadovaný  zákonem, je z tohoto rozšíření zavázán. Kupující je povinen vzít 
v potaz  informace uvedené k jednotlivým produktům a nepoužívat je k účelům, 
pro  které nebyly vyvinuty a zkoušeny. Vyžádá-li si při výběru pomoc prodávajícího,  
je povinen přihlédnout i k informacím, které obdržel od prodávajícího.  Používání 
výrobků v rozporu s informacemi uvedenými v katalogu nebo  s informacemi
od prodávajícího může vést ke ztrátě záruky.  

PS: Nevhodné čištění, manipulování nebo praní v komerčních prádelnách může zkrátit 
životnost rohoží. Rohože vystavené působení tuků a olejů je potřeba pravidelně čistit 
horkou vodou a detergentem, který neobsahuje bělidla, chlór ani butyl. 

Kód Název produktu Strana

T11 San-Eze II® 4-5

T15 Optimat® 6-7

662SFR Niru® Cushion Ease™ AB FR 8-9

550RD Cushion Ease™ Červená 8-9

550 Cushion Ease™  8-9

556 Cushion Ease Solid™ 8-9 

563BU Sanitop Deluxe™ Modrá 10-11

563RD Sanitop Deluxe™ Červená 10-11

563 Sanitop Deluxe™ Černá 10-11

562BU Sanitop™ Modrá 12-13

562RD Sanitop™ Červená 12-13

562 Sanitop™ Černá 12-13

T18 Superflow® 14-15

T23 Multi Mat II® Červená 16-17

T23 Multi Mat II® Černá 16-17

T21 Traction Mat®  Červená 16-17

T21 Traction Mat®  Černá 16-17

T17 Superfoam® (plná) 18-19

T17 Superfoam® (perforovaná) 18-19

765 Deep Freeze Mat™ 20

346 Sani-Trax™ 21

T45 Sani-Tuff® 22

T46 Plasti-Tuff® 23

T48 Rainbow-Pak® 24

523 Modular Lok-Tyle™ 25

T43 Hadice na horkou vodu 26

T43 Ruční trysky na vodu 26

T44 Rozkládací vozík na čištění rohoží 26

Testování výrobků 27

Časté dotazy 27
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Doporučené použití
Mokré/mastné prostředí - výroba a zpracování 
potravin (maso, ryby)

Rohož do tuků a olejů
Nejlepší ve své kategorii

•	 	Poskytuje	excelentní	pracovní	komfort	a	bezpečný	pohyb	

v mokrém i mastném prostředí. 

•		 	Testována	a	certifikována	National	Sanitation	Foundation	

(NSF). 

•	 	Vyrobena	technologií	MicroStop™	eliminující	růst	bakterií	

a plísní. Chrání zpracovávané potraviny před kontaminací 

a vytváří zdravější  pracovní prostředí. 

•	 	Tuhá	nitrilová	guma	je	odolná	proti	opotřebení,	garantuje	

dlouhou životnost rohože.

•	 	Povrch	s	vysokou	adhezí.	

•		 Váha	rohože	zabraňuje	jejímu	posouvání.

•	 	Pracovní	komfort	zajišťuje	22	mm	vysoká		konstrukce	

rohože.

•	 	Drenážní	otvory	a	výstupky	na	rubu	rohože	umožňují	

propadávání nečistot a odtok tekutin. Povrch zůstává čistý 

a bezpečný.

•	 	Rohože	lze	doplnit	náběhovými	hranami	a	rohy	

minimalizujícími riziko zakopnutí.

•	 	Pomocí	konektorů	lze	rohože	spojit	do	větších	ploch	

podle požadavků zákazníka a konfigurace pracoviště. 

•	 	Pravidelné	čištění	vodou	a	saponátem	prodlužuje	

životnost rohoží.

LETÁ
ZÁRUKA
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Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Výr. T11 San-Eze II®

•	 100%	nitrilová	guma,	odolná	tukům	a	olejům
•		 Brání	růstu	grampozitivních	bakterií

Materiál 100%	nitrilová	guma

Váha 11,7 kg/m²

Tloušťka 22,2 mm

Standardní 
rozměry
 

99 cm x 149 cm
99 cm x 99 cm
99 cm x 74 cm
99 cm x 50 cm

Příslušenství Náběhová hrana role 9,5 m
Náběhová hrana 149 cm
Náběhová hrana 99 cm
Náběhová hrana 74 cm
Konektor

Barvy Červená

Reakce na oheň CPSC FF 1-70: Vyhovuje
ASTM D2859

NSF®

Konektor
Náběhová hrana
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Doporučené použití
Mokré/mastné prostředí - výroba a zpracování  potravin (maso, 
ryby)

Rohož do tuků a olejů
Konstrukčně odlehčená

•	 	Poskytuje	pracovní	komfort	a	bezpečný	pohyb	v	mokrém	

i mastném prostředí. 

•	 	Testována	a	certifikována	National	Sanitation	Foundation	

(NSF). 

•	 	Vyrobena	technologií	MicroStop™	eliminující	růst	bakterií	

a plísní. Chrání zpracovávané potraviny před kontaminací 

a vytváří zdravější  pracovní prostředí. 

•	 	Tuhá	nitrilová	guma	je	odolná	proti	opotřebení,	garantuje	

dlouhou životnost rohože.

•	 	Hladký	neklouzavý	povrch	umožňuje	pojíždění	vozíky.	

•	 	Nízká	hmotnost	usnadňuje	manipulaci	při	úklidu.

•	 	Pracovní	komfort	zajišťuje	12,7	mm	vysoká		konstrukce	

rohože.

•	 	Drenážní	otvory	a	výstupky	na	rubu	rohože	umožňují	

propadávání nečistot a odtok tekutin. Povrch zůstává čistý 

a bezpečný. 

•	 	Pomocí	konektorů	lze	rohože	spojit	do	větších	ploch	

podle požadavků zákazníka a konfigurace pracoviště. 

•	 	Pravidelné	čištění	vodou	a	saponátem	prodlužuje	

životnost rohoží.

LETÁ
ZÁRUKA
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Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Výr. T15 Optimat®

•	 100%	nitrilová	guma,	odolná	tukům	a	olejům
•		 Brání	růstu	grampozitivních	bakterií

Materiál 100%	nitrilová	guma

Váha 7,4 kg/m²

Tloušťka 12,7 mm

Standardní 
rozměry

91 cm x 182 cm
91 cm x 122 cm
91 cm x 91 cm
91 cm x 61 cm

Příslušenství Konektor typu A
Konektor typu B

Barvy Hnědá

Reakce na oheň CPSC FF 1-70: Vyhovuje
ASTM D2859

NSF®

Konektor typu A pro spojování do délky.

Konektor typu B pro 
spojování do šířky.
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Doporučené použití
Suché/mokré/mastné prostředí – výroba a příprava potravin, bary

Rohož do tuků a olejů
Modulové stavebnice

•	 	Čtvercovými	rohožemi	rozměru	91	x	91	cm		mohou	být	

pokrývána celá pracoviště nebo jejich části. Zámky na 

rohožích umožňují  spojovat rohože v příčném 

 i podélném směru. 

•	 	Stejný	typ	zámku	mají	i	šikmé	náběhové	hrany		MD-Ramp	

System™, kterými lze plochy rohoží zakončit. Umožňují 

zhotovit vnitřní i vnější roh.

•	 	Pro	různá	pracoviště	a	jejich	odlišné	potřeby

 se rohože vyrábějí z různých směsí. Směs určuje  tuhost

 a chemickou odolnost rohože.

•	 	K	dispozici	jsou	plné	rohože	i	drenážní	rohože	s	otvory.	

•	 	Povrch	je	hladký,	ale	neklouzavý.

•	 	Pracovní	komfort	zajišťuje	19	mm	vysoká		konstrukce	

rohože.

•	 	Pravidelné	čištění	vodou	a	saponátem	prodlužuje	

životnost rohoží.

Materiál Tento výrobek je nabízen ve třech různých 
gumových směsích, které se liší v odolnosti 
proti tukům a olejům

Váha 10 kg/m²

Tloušťka 19 mm

Standardní 
rozměry

91 cm x 91 cm

Příslušenství Hrana	M	91	cm	černá
Hrana	M	91	cm	červená
Hrana	M	91	cm	žlutá
Hrana	F	91	cm	černá
Hrana	F	91	cm	červená
Hrana	F	91	cm	žlutá

Barvy Černá, Červená

Reakce na oheň CPSC FF 1-70: Vyhovuje
ASTM D2859

MD-Ramp System™
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Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Výr. 550 Cushion Ease™

•	 100%	přírodní	guma	pro	všeobecné
 použití v mokrém prostředí

Výr. 550RD Cushion Ease™ Červená

•	 75%	nitrilová	gumová	směs,
 odolná tukům a olejům

Výr. 556 Cushion Ease Solid™

•	 100%	přírodní	guma	pro	všeobecné
 použití v suchém prostředí

Výr. 662S Niru®

Cushion Ease™ AB FR

•	 			Anti-bakteriální	100%	nitrilová	gumová	směs,	
netečná k olejům a tukům.

•	 	Brání	růstu	jak	grampozitivních,	tak
 i houževnatějších gramnegativních bakterií,
 jako je např. E. coli.
•	 	Požární	klasifikace	Bfl-S1	dle	ČSN	EN	13501-1
 a Class 1 dle ASTM E648-03 (NFPA253).

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

LETÁ
ZÁRUKA

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

LETÁ
ZÁRUKA

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY
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Doporučené použití
Mokré/mastné prostředí – výroba a příprava potravin, bary

Protiskluzová rohož pro 
obzvlášť mokré provozy

•	 	Bezpečná	a	pohodlná	rohož.	

•	 	Pomocí	konektorů	lze	rohože	spojovat	do	délky	i	do	šířky	

a pokrývat libovolně velká pracoviště.

•	 	Jsou	vyrobeny	z	odolné	směsi,	vyznačují	se	dlouhou	

životností.

•	 	Povrch	má	zvýšenou	adhezi.	

•	 	Díky	vyšší	hmotnosti	se	neposouvají.

•	 	Pracovní	komfort	zajišťuje	20	mm	vysoká		konstrukce	

rohože.

•	 	Drenážní	otvory	a	výstupky	na	rubu	rohože	umožňují	

propadávání nečistot a odtok tekutin. Povrch zůstává čistý 

a bezpečný.

•	 	Rohož	lze	ukončit	šikmými	náběhovými	hranami.

•	 	Pravidelné	čištění	vodou	a	saponátem	prodlužuje	

životnost rohoží.

Materiál Tento výrobek je nabízen ve dvou různých 
gumových směsích, které se liší v odolnosti 
proti tukům a olejům

Váha 12,3 kg/m²

Tloušťka 20 mm

Standardní 
rozměry

91 cm x 152 cm

Příslušenství Konektory

Barvy Modrá, Červená, Černá

Reakce na oheň CPSC FF 1-70: Vyhovuje
ASTM D2859

Konektory
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Výr. 563 Sanitop Deluxe™ 
Černá

•	 	100%	přírodní	guma	pro	všeobecné	použití	
v mokrém prostředí

Výr. 563 Sanitop Deluxe™
Červená

•	 	75%	nitrilová	gumová	směs,	odolná	tukům	
 a olejům

Výr. 563 Sanitop Deluxe™ Modrá

•	 75%	nitrilová	gumová	směs,	odolná	tukům	a	olejům

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost
PA

RA
M

ET
RY

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

LETÁ
ZÁRUKA

LETÁ
ZÁRUKA
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Doporučené použití
Mokré/mastné prostředí – výroba a příprava potravin, bary

Materiál Tento výrobek je nabízen ve dvou různých 
gumových směsích, které se liší v odolnosti 
proti tukům a olejům

Váha 8 kg/m²

Tloušťka 12,7 mm

Standardní 
rozměry
 
 

91 cm x 152 cm
91 cm x 297 cm
91 cm x 594 cm

Příslušenství Není nutné

Barvy Modrá, Červená, Černá

Reakce na oheň CPSC FF 1-70: Vyhovuje
ASTM D2859

Rohož s integrovanou
šikmou hranou

•	 	Poskytuje	základní	pracovní	komfort	a	bezpečný	pohyb

 v mokrém nebo mastném prostředí.

•	 	Náběhové	hrany	minimalizují	riziko	zakopnutí	a	usnadňují	

nájezd vozíků.

•	 	Tuhá	guma	je	odolná	proti	opotřebení,	garantuje	dlouhou	

životnost rohože.

•	 	Zvýšená	adheze	povrchu.

•	 	Neposouvá	se,	přestože	má	kvůli	snazší	manipulaci	při	

úklidu odlehčenou konstrukci.

•	 	Pracovní	komfort	zajišťuje	12,7	mm	vysoká		konstrukce	

rohože.

•	 	Drenážní	otvory	a	výstupky	na	rubu	rohože	umožňují	

propadávání nečistot a odtok tekutin. Povrch zůstává čistý 

a bezpečný.

•	 	Rohož	je	ukončena	šikmými	náběhovými	hranami.	

•	 	Pravidelné	čištění	vodou	a	saponátem	prodlužuje	

životnost rohoží. 



www.notrax.com 13

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Výr. 562 Sanitop™ Modrá

•	 75%	nitrilová	gumová	směs,	odolná	tukům	
 a olejům

Výr. 562 Sanitop™ Červená

•	 75%	nitrilová	gumová	směs,	odolná	tukům	
 a olejům

Výr. 562 Sanitop™ Černá

•	 100%	přírodní	guma	pro	všeobecné	použití	
 v mokrém prostředí
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Oboustranná rohož

•	 	Lze	používat	plnohodnotně	z	obou	stran.

•		 		Neklouzavý	povrch	s	drenážním	systémem	odvádějícím	

tekutiny s povrchu rohože.

•	 	Pružná	gumová	směs	poskytuje	výborný	pracovní	

komfort.

•	 Náběhové	hrany	minimalizují	riziko	zakopnutí	a	usnaďňují		

 nájezd vozíků.

•	 	Odlehčená	konstrukce	pro	snazší	manipulaci	při	úklidu.

•	 	Pracovní	komfort	zajišťuje	16	mm	vysoká	konstrukce	

rohože.

•	 	Pravidelné	čištění	vodou	a	saponátem	prodlužuje	

životnost rohoží.

Materiál SBR gumová směs

Váha 7,1 kg/m²

Tloušťka 16 mm

Standardní 
rozměry
  

91 cm x 152 cm
122 cm x 183 cm

Příslušenství Není nutné

Barvy Modrá

Reakce na oheň CPSC FF 1-70: Vyhovuje
ASTM D2859

Doporučené použití
Mokré prostředí - profesionální kuchyně, bary



PA
RA

M
ET

RY
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PA
RA

M
ET

RY

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

Výr. T18 Superflow®

•	 100%	SBR	gumová	směs	pro	běžné	použití	v	mokrém	
 prostředí

Oboustranná

LETÁ
ZÁRUKA
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Lehká oboustranná rohož

•	 	Struktura	povrchu	má	výbornou	adhezi	a	zabraňuje	

posouvání rohože.

•	 	Oboustranné	používání	prodlužuje	životnost.

•	 	Nízký	profil	pro	snadný	nájezd	vozíků.

•	 	Lehká	konstrukce	usnadňuje	manipulaci	při	úklidu.

•	 	Tuhá	guma	je	odolná	proti	opotřebení,	garantuje	dlouhou	

životnost rohože.

•	 	Pracovní	komfort	zajišťuje	9,5	mm	vysoká	konstrukce	

rohože.

•	 	S	drenážními	otvory	nebo	bez	nich.

•	 	Pravidelné	čištění	vodou	a	saponátem		prodlužuje	

životnost rohoží. 

Doporučené použití
Mokré/mastné prostředí – výroba a příprava
potravin, bary

Materiál Tento výrobek je nabízen ve dvou různých 
gumových směsích, které se liší v odolnosti 
proti tukům a olejům

Váha 6,2 kg/m²

Tloušťka 9,5 mm

Standardní 
rozměry

91 cm x 122 cm
91 cm x 244 cm

Metráž v šířích
 

60 cm x (násobky 91 cm)
91 cm x (násobky 61 cm)
122 cm x (násobky 91 cm)

Příslušenství Není nutné

Barvy Červená, Černá

Reakce na oheň CPSC FF 1-70: Vyhovuje
ASTM D2859
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Výr. T21 Traction Mat® Červená

•	 75%	nitrilová	gumová	směs,	odolná	tukům	
 a olejům

Výr. T21 Traction Mat® Černá

•	 100%	přírodní	guma	pro	všeobecné	použití	
 v suchém prostředí

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Výr. T23 Multi Mat II® Červená

•	 75%	nitrilová	gumová	směs,	odolná	tukům	
 a olejům

Výr. T23 Multi Mat II® Černá

•	 100%	přírodní	guma	pro	všeobecné	použití	
 v mokrém prostředí
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Tepelně izolační rohož

•	 	Pěněný	materiál	má	strukturu	uzavřených		buněk	

obsahujících plyn, které vděčí za výborné protiúnavové 

 a tepelně-izolační vlastnosti.

•	 	Unikátní	technologií	pěněná	nitrilová	guma	je	nenasákavá	

a odolná proti olejům  a tukům.

•	 	Zešikmené	okraje	rohože	minimalizují	riziko	zakopnutí.

•	 	S	drenážními	otvory	nebo	bez	nich.

•	 	Díky	výstupkům	má	povrch	vysokou	adhezi.

•	 	Pracovní	komfort	zajišťuje	16	mm	vysoká		konstrukce	

rohože.

•	 	Odlehčená	konstrukce	usnadňuje	manipulaci	při	úklidu.	

•	 	Pravidelné	čištění	vodou	a	saponátem		prodlužuje	

životnost rohoží.

Doporučené použití
Suché/mastné prostředí – výroba
a příprava potravin, bary

Materiál Mikrobuněčná nitrilová guma

Váha 2.5 kg /m²

Tloušťka 16 mm

Standardní 
rozměry

91 cm x 60 cm
91 cm x 91 cm
91 cm x 122 cm
91 cm x 152 cm
91 cm x 183 cm
91 cm x 244 cm

Příslušenství Není nutné

Barvy Černá
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Výr. T17 Superfoam® (plná)

•	 	Nitrilová	pěněná	guma,	vhodná	pro	všeobecné	použití	v	suchém	
 i mastném prostředí

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Výr. T17 Superfoam® (perforovaná)

•	 	Nitrilová	pěněná	guma,	vhodná	pro	všeobecné	použití	v	mokrém	
 i mastném prostředí

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY
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LETÁ
ZÁRUKA

Rohož do mrazicích boxů

•	 	Jediná	gumová	rohož	na	trhu	navržená

 a konstruovaná pro použití v mrazicích boxech

 a zařízeních.

•	 	Testována	pro	teploty	do	-40°	C.

•	 	Nízký	profil	usnadňuje	nájezd	vozíků.

•	 	Technologie	MicroStop™	eliminuje	růst	plísní

 a bakterií. Chrání potraviny před kontaminací

 a přispívá ke zdravějšímu pracovnímu prostředí. 

•	 	Použitá	směs	je	extrémně	odolná	(běžnou	

manipulací nelze rohož poškodit), čemuž odpovídá

 i životnost rohože.

•	 	Struktura	povrchu	má	výbornou	adhezi	a	zabraňuje	

posouvání rohože.

•	 	Pracovní	komfort	zajišťuje	9,5	mm	vysoká	

 konstrukce rohože.

•	 	Pravidelné	čištění	vodou	a	saponátem	prodlužuje	

životnost rohoží.

Doporučené použití
Mrazicí boxy a sklady

Výr. 765 Deep Freeze Mat™

•	 	Polymer	obsahující	100%	SBR	gumu	s	bodem	
křehnutí při -50°C a vysoce odolný plastifikátor.

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY

Materiál Gumová směs na bázi SBR

Váha 7,3 kg/m²

Tloušťka 9,5 mm

Role 60 cm x 18,3 m
91 cm x 18,3 m
122 cm x 18,3 m 

Metráž v šířích 60 cm  (max. 18,3 m)
91 cm (max. 18,3 m)
122 cm (max. 18,3 m)

Příslušenství Není nutné 

Barvy Černá
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Dezinfekční vstupní rohož

•	 	Čistí	a	dezinfikuje	obuv.	Měla	by	být	součástí	

každého vstupu na pracoviště zpracovávajícího 

potraviny. 

•	 	Tisíce	pružných	prstíků	automaticky	vyčistí	každý	

záhyb podrážky obuvi. Pod  tlakem došlapující 

obuvi se gumové prstíky  ohýbají, mechanicky 

čistí podrážku a umožní  jí kontakt s dezinfekčním 

roztokem, který  zachytí částice, které by mohly 

kontaminovat potraviny na pracovišti.

•	 	Vyráběný	rozměr	je	vhodný	pro	většinu	vchodů.	

Přísavky na rubu rohože brání jejímu posouvání. 

•	 	Rohož	pojme	4½	litru	dezinfekčního	roztoku.		

Silný okraj rohože zadržující dezinfekční roztok  

převyšuje gumové prstíky o více než 6 mm.  (Tip: 

ať již používáte kvartérní amonionové  sloučeniny, 

jód, chlór nebo jiné přípravky, vždy  dodržujte 

koncentraci doporučenou výrobcem  na obalu 

výrobku. Většina dezinfekcí se dodává  ve formě 

koncentrátu a před použitím se musí  ředit).

•	 	Rohož	je	zhotovena	z	gumové	směsi		odolávající	

širokému spektru chemických látek  i provozních 

teplot.

Doporučené použití
Ve vstupech laboratoří, kultivačních místností, provozů zpra-
covávajících nebo balících potraviny, místností pro příjem
či skladování surovin, šaten  a zázemí zaměstnanců - všude, 
kde je třeba zamezit přenosu kontaminačních látek.

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost

PA
RA

M
ET

RY
Výr. 346 Sani-Trax™

•	 Přírodní	guma	pro	všeobecné	použití

Materiál 100%	přírodní	guma

Váha 10,8 kg/m²

Tloušťka 19 mm

Standardní rozměry 61 cm x 81 cm

Příslušenství Není nutné 

Barvy Černá
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NSF®

Sani-Tuff®

Řezací podložky
Gumové

•	 	Nepraskají,	netřepí	se,	nebobtnají,	nenasákávají	

tekutiny ani pachy.

•	 	Díky	použitému	materiálu	dobře	přilnou

  k pracovní desce, neposouvají se a ani krájené 

potraviny po povrchu nekloužou v obvyklé míře. 

•	 	Testovány	a	certifikovány	National	Sanitation	

Foundation (NSF).

•	 	Vyrobeny	technologií	MicroStop™	eliminující	růst	

bakterií a plísní. Chrání zpracovávané potraviny 

před kontaminací a vytváří zdravější pracovní 

prostředí.

•	 	Jsou	trvanlivější	než	dřevěné	a	plastové.

•	 	Pružný	povrch	tolik	netupí	ostří	nožů.

•	 	Broušením	lze	obnovit	opotřebovaný	povrch.

•	 	Různé	výřezy	a	žlábky	lze	dojednat	individuálně.	

•	 	Na	zakázku	lze	zhotovit	i	jiné	rozměry	a	tloušťky	

řezacích podložek.

•	 	Snadno	se	čistí	vodou	a	mýdlem.

Doporučené použití
Příprava jídel v profesionálních kuchyních

Materiál Směs na bázi SBR gumy

Váha 1400 kg /m3

Standardní 
rozměry
Tloušťka 13 mm

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60  cm

Standardní 
rozměry
Tloušťka 19 mm

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60  cm

Standardní 
rozměry
Tloušťka 25 mm

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60  cm

Standardní 
rozměry
Tloušťka 25 mm

Kulaté Ø 30 cm
Kulaté Ø 38 cm
Kulaté Ø 40 cm

Barvy Béžová

Výr. T45 Sani-Tuff®

•	 SBR	guma	s	příměsí	speciální	pryskyřice
•		 Tvrdost:	70	Shore	D

LETÁ
ZÁRUKA
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NSF®

Plasti-Tuff®

Řezací podložky
Termoplastické

•	 	Vyrobeny	z	bílého	polyetylenu	vysoké	hustoty.

•	 	Nepraskají,	netřepí	se,	nebobtnají,		nenasákávají	tekutiny	ani	

pachy.

•	 	Testovány	a	certifikovány	National	Sanitation	Foundation	(NSF).	

•	 	Tvarově	stálé.

•	 	Na	zakázku	i	v	jiných	rozměrech.

•	 	Různé	výřezy	a	žlábky	lze	dojednat	individuálně.

•	 	Snadno	se	čistí	vodou	a	mýdlem.

Doporučené použití
Příprava jídel v profesionálních kuchyních

Materiál 100%	Polyetylen	vysoké	hustoty

Váha 950 kg /m3

Standardní 
rozměry

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Tloušťka 13 mm

Barvy Bílá

Výr. T46 Plasti-Tuff®

•	 100%	HDPE
•		 Tvrdost:	72	Shore	D
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NSF®

Materiál 100%	Polyetylen	vysoké	hustoty

Váha 950 kg /m3

Sada 6-ti barev
Standardní 
rozměry

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Barvy Červená, zelená, modrá, žlutá, béžová, bílá

Standardní 
rozměry 

30 cm x 45 cm
38 cm x 50 cm
45 cm x 60 cm

Tloušťka 13 mm

Příslušenství Stojánek Rainbow Pack

Doporučené použití
Příprava jídel v profesionálních 
kuchyních

Výr. T48 Rainbow-Pack®

•	 100%	HDPE
•		 Tvrdost:	72	Shore	D
•		 6	barev	v	balení

Rainbow-Pak®

Řezací podložky
Termoplastické - sada

•	 	Vyrobeny	z	polyetylénu	vysoké	hustoty.

•		 	Nepraskají,	netřepí	se,	nebobtnají,	nenasákávají	

tekutiny ani pachy.

•	 Testovány	a	certifikovány	National	Sanitation

 Foundation (NSF).

•		 Tvarově	stálé.

•	 Každý	Rainbow-Pack®	obsahuje	6	barevně

  rozlišených podložek minimalizujících riziko křížové 

kontaminace.

•	 Součástí	balení	je	návod	k	použití.

•	 Snadno	se	čistí	vodou	a	mýdlem.
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Odkapávací
rohož pro
výčepní stolice

•	 Vyrobena	z	pevného	a	pružného	PVC.

•		 Neklouzavé	provedení	povrchu.

•		 Čtvercové	moduly.

•		 Drenážní	otvory	společně	s	výstupky	na	rubu		

 umožňují odtok vody a přístup vzduchu.

•		 Neobsahuje	toxický	dioctylftalát	(DOP).

Doporučené použití
Mokré prostředí - rozmrazování potravin, sušení sklenic

Materiál PVC

Váha 5,2 kg/m²

Tloušťka 14,3 mm

Rozměry

Modul 30,48 cm x 30,48 cm

Hrana 30,48 cm x 5,08 cm

Roh 5,08 cm x 5,08 cm

Příslušenství Není nutné

Barvy Černá, modrá, zelená, žlutá

Výr. 523 Modular Lok Tyle™

•	 100%	PVC
•		 K	dostání	ve	4	barvách
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Výr. T44  Rozkládací
vozík na čištění rohoží

•	 Robustní	nerezová	konstrukce.

•		 V	rozebraném	stavu	skladný.

•		 Sestavení	nevyžaduje	žádné	nářadí.

Výr. T43 
Hadice na
horkou vodu

•	 Odolná	teplotám	vody	>90°	C.

•		 	Otěruodolná	gumová	venkovní	vrstva.

•		 Délka:	7,5	m	nebo	15	m

•		 Průměr:	16	mm	nebo	19	mm.

Výr. T43
Ruční trysky na vodu

•	 Izolovaná	tryska	s	tvarovaným	držadlem.

•		 Na	horkou	vodu	jsou	doporučeny	pouze	

 Premium a Pro-Series

•		 Navrženy	k	čistění	rohoží.

Pro-Series Premium

Standard
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Testování produktů
Před uvedením na trh jsou všechny podlahové 
rohože Notrax® podrobeny náročným testům ve 
vlastních nebo nezávislých laboratořích. Tabulka 
parametrů znázorňuje úroveň hodnocených 
parametrů v porovnání k ostatním rohožím stejné 
kategorie. 

Ilustrační tabulka parametrů

Odolnost tukům/olejům 
Tuky a oleje rohože poškozují a zkracují jejich životnost. Některé 
druhy rohoží jsou konstruovány tak, aby účinkům olejů a tuků, 
hlavní příčině destrukce gumy, odolávaly účinněji. Čím vyšší je 
tento sloupec v grafu, tím větší  odolnost vůči rostlinným olejům
a živočišným tukům rohož vykazuje.  

Drenáž 
Úniky tekutin a mokrá podlaha jsou na pracovištích, kde se 
zpracovávají potraviny běžný jev. Pro sušší prostředí stačí použít 
rohož s běžnými drenážními vlastnostmi, ale je-li podlaha mokrá 
nepřetržitě, je nezbytné použít rohož, která tekutiny odvede
s povrchu okamžitě. Závisí na tom  zdraví zaměstnanců i jejich 
pracovní komfort. Drenážní vlastnosti rohože jsou dány velikostí 
otvorů a konstrukcí rubu rohože. Čím vyšší je tento sloupec
v grafu, tím více tekutin za jednotku času rohož ze svého povrchu 
odvede.  

Pohodlí 
Znázorňuje míru pracovního komfortu poskytovaného rohoží. 
Při testu se nejprve změří výška rohože. Ve druhém kroku se 
rohož zatíží a měření se opakuje. Rozdíl mezi tloušťkou zatížené 
a nezatížené rohože v poměru k ostatním rohožím se nazývá 
deflekce.		Čím	vyšší	je	tento	sloupec	v	grafu,	tím	vyšší	míru	
pracovního komfortu rohož poskytuje.  

Adheze povrchu 
Znázorňuje koeficient tření povrchu rohože. Tento test měří sílu 
nutnou k posunutí tělesa po povrchu rohože. Výsledný koeficient 
je vypočten jako poměr mezi  touto silou a váhou tělesa. Čím 
vyšší je sloupec v grafu, tím vyšší je také tento koeficient a povrch 
rohože méně klouže.  

Odolnost/životnost 
Znázorňuje dobu, po kterou si rohož uchová své užitné vlastnosti. 
Zjišťuje se pomocí testu, při kterém je měřen váhový úbytek 
materiálu po 5 000 otáčkách brusného kola. Čím vyšší je sloupec
v grafu, tím lépe rohož odolává mechanickému opotřebení. 

Odolnost tukům/olejům

Drenáž

Pohodlí

Adheze povrchu

Odolnost/životnost
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Časté dotazy
Je používání rohoží v gastronomických provozech 
povoleno?
Zaměstnavatelé vybavují takováto pracoviště rohožemi
splňujícími dotčené bezpečnostní a hygienické předpisy proto,
aby zajistili zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí.
Při zavádění technologických postupů a souvisejícím zařizování
pracovišť by se měli zpracovatelé potravin řídit zásadami
HACCP.	HACCP	(Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point)
je systém včasné identifikace nebezpečí zdravotní závadnosti
a předcházení jeho vzniku přejatý z evropské legislativy
a upravený Vyhláškou 147/1998 MZe a Věstníkem MZe 1/2001. 
Související nařízení Evropského parlamentu č. 852/2004
z 29. dubna 2004 v Kapitole 2 stanoví:  “...kde jsou potraviny 
připravovány, zušlechťovány nebo zpracovávány, musí 
uspořádání pracoviště umožnit dodržování hygienických 
předpisů, včetně ochrany potravin před kontaminací během 
všech výrobních operací i mezi nimi. Povrch podlahy musí být 
udržován v dobrém stavu, musí být snadno čistitelný a v případě 
nutnosti dezinfikovatelný. To vyžaduje používání nepropustných, 
nenasákavých, pratelných a netoxických materiálů s vyjímkou 
případů, kdy je zpracovatel potravin schopen zodpovědným 
orgánům prokázat vhodnost jiného materiálu. Kde je to ku 
prospěchu, může mít povrch přiměřené drenážní vlastnosti.”

Jak se rohože čistí a jsou hygienické? 
Podlahové rohože Notrax® se snadno čistí silným tlakem 
vody;	většina	rohoží	zároveň	odolává	horké	vodě	(>176°	C)	
a saponátům. Na rozdíl od tradičních průmyslových podlah 
neulpívá na rohožích rez. Některé z rohoží Notrax® jsou navíc 
vyrobeny technologií MiscroStop®. Aditivum, které tato 
antimikrobiální technologie používá, zabraňuje růstu hub, plísní 
i grampozitivních bakterií. V nabídce máme dokonce rohož 
blokující růst houževnatějších, gramnegativních bakterií, jako 
např. E.coli. 

Jak se nám vrátí investice do nákupu rohoží? 
Používání rohoží Notrax® významným způsobem snižuje počet
pracovních úrazů. Na první pohled je také zřejmé, že nelze
srovnávat efektivitu práce na suchém povrchu s prací na mokrém
a kluzkém povrchu. Kdo se někdy pokusil urazit ve sněhu nebo
na náledí pěšky cestu do práce ve stejném čase jako v létě,
ten o tom nepochybuje. A v neposlední řadě je prokázáno,
že snížení úrovně pracovní zátěže má pozitivní vliv jak na 
bezpečnost a kvalitu práce, tak na míru absence z důvodů
nemoci. Podle odborníka na ergonomii Dana MacLeoda se dá
z praxe odvodit zjednodušující pravidlo, podle kterého cena 
jedné minuty zameškané denně na pracovišti z důvodu únavy 
odpovídá v ročním souhrnu přibližně 500 Eurům. 
Vynásobíme-li tuto částku rohoží, nezdá se, že by investice
do lepších pracovních podmínek zaměstnanců 
byly vyhozené peníze.
 
Co dalšího Notrax® nabízí? 
Notrax® je zaměřen na rohože pro korporátní 
sféru. Mimo tohoto katalogu existují 
ještě dva další, dostupné v několika 
jazycích a obsahující celou škálu 
podlahových rohoží a to: 

•	 Katalog	průmyslových	rohoží	

•	 Katalog	vchodových	rohoží	
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Podlahové rohože Notrax® chrání a pomáhají!


