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Piktogramy Notrax®
Vnitřní
Pro použití v interiéru.

Krytý vchod
Lze použít i v exteriéru, ale pouze na místech, která 
nejsou vystavena sněhu a dešti.

Venkovní
Pro exteriér za jakéhokoliv počasí.

Silný provoz
Vhodné pro vysokou frekvenci chodců v rušných 
nákupních centrech, hotelech, nemocnicích, úředních 
budovách.

Střední provoz
Vhodné pro střední frekvenci chodců ve školách, 
maloobchodu, kancelářích.

Lehký provoz
Vhodné pro nízkou frekvenci chodců v malých 
firmách, buticích, rodinných domech.

Savé
Savost je uváděna v litrech vody na čtvereční metr 
rohože.

Drenážní
Umožní vodě odtok s povrchu rohože a její rychlé 
uschnutí.

Čisticí
Odstraňují nečistoty z podrážek obuvi, zabraňují 
vnášení písku, bláta a kamínků do interiéru budovy.

Protipožární
Rohože s požární odolností Bfl-S1 dle ISO 13501-1., 
vhodné pro chráněné únikové cesty podle požadavků 
Vyhlášky č.23/2008 Sb.. Certifikovány nezávislou 
zkušebnou.

Schody
Vhodné pro instalaci na schodech.

Snadno pojízdné
Hladký povrch, nízký profil a zkosené náběhové hrany 
jsou ideální pro invalidní a nákupní vozíky nebo kufry 
na kolečkách.

Prací
Rohož lze prát při teplotách do 50° Celsia.

Mrazuvzdorné
Odolné extrémům počasí.

Parametry výrobku 
Všechny vchodové rohože Notrax® jsou před uvedením 

na trh podrobeny důkladným testům v nezávislých 

laboratořích.

Graf Parametry výrobku porovnává vlastnosti 

presentovaného výrobku v poměru k ostatním 

výrobkům Notrax®, uvedeným v tomto katalogu:

Absorbce vlhkosti

Znázorňuje absorbční schopnost rohože. Čím větší je 

sloupec v grafu, tím více litrů vody je metr čtvereční 

rohože schopen pojmout.

Životnost

Znázorňuje dobu po kterou si rohož uchová 

atraktivní vzhled a funkčnost. Hodnoty jsou získány 

testem simulujícím standardní zátěž. Čím větší je 

sloupec v grafu, tím je rohož odolnější proti opotřebení 

a mechanickému poškození.

Čisticí schopnost

Znázorňuje množství nečistot, které je 

rohož schopna zachytit, přijmout a skrýt pod 

povrchem. Efektivnost čisticího procesu závisí na 

kvalitě použité příze a výrobní technologii rohože. 

Čím větší je tento sloupec v grafu, tím více nečistot 

dokáže rohož zadržet.

Ilustrační graf Parametry výrobku

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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Prefesionální vchodové rohože NOTRAX® jsou určeny k:
	 •	 Odstranění	nečistot	a vlhkosti	z podrážek	obuvi.
	 •	 Zabránění	vnášení	nečistot	do	interiéru	budov.
	 •	 		Udržení	čistého	a vzhledného	vstupního	

prostoru.
	 •	 Snížení	rizika	uklouznutí	a pádu.

Až 80% nečistot je do objektů vnášeno na podrážkách 
obuvi. Vhodně zvolené a umístěné rohože zabraňují 
vnášení nečistot do interiéru a výrazně snižují nároky na 
údržbu podlahových ploch. Zachycováním abrazivních 
nečistot zároveň významně prodlužují životnost podlah.
Vchodové rohože také snižují nebezpečí uklouznutí 
a pádu na hladkých podlahách. Neklouzavé provedení 
rubu rohoží zabraňuje jejich posouvání, savé rohože 
osuší podrážky a adheze nesavých rohoží je dostatečná 
i za mokra, sněhu či náledí.  

Čisticí zóny
Koncept úspěšný v prevenci vnášení nečistot do budov 
a předcházení pádu osob rozlišuje tři hlavní zóny:

1. Zóna:
Je určena k zachycení hrubých nečistot, především 
kamínků a písku. Odstraní z podrážek až 40% nečistot 
a vlhkosti.

2. Zóna:
V interiéru vchodu zachytí zbytky písku, jemnější 
nečistoty a odsává z podrážek vlhkost. Očistí podrážky 
až ze 70%.

3. Zóna:
Dočistí jemné nečistoty a především dosuší podrážky. 
Po jejím průchodu je čisticí proces dokončen.

Notrax® nabízí široký výběr specializovaných 
i multifunkčních rohoží v různých barvách, rozměrech 
a materiálovém provedení. Z jeho bohatého sortimentu 
lze vybrat pro každý vchod vkusné, funkční a bezpečné 
řešení.

Přínos vchodových rohoží
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Záruční podmínky
Všechny vchodové rohože NOTRAX® jsou vyrobeny 
z nejkvalitnějších surovin a za dodržení přísných 
technologických standardů.

Délka záruky i postup při vyřizování reklamace se 
řídí příslušnými zákony České republiky, především 
Občanským a Obchodním zákoníkem a Zákonem 
na ochranu spotřebitele v platném znění. V souladu 
s těmito normami jsou z reklamace vyloučeny vady 
způsobené užitím výrobku v rozporu s informacemi 
uvedenými v tomto katalogu.

Tento katalog je zaměřen na řešení, která Notrax® 
nabízí v oblasti ochrany budov před vnášením 
nečistot. Na požádání Vám ale ochotně zašleme 
i katalogy NOTRAX®  zaměřené na ergonomii 
a ochranu zdraví osob pracujících v průmyslu, 
zpracovatelském průmyslu a gastronomii.

© Superior Manufacturing Group - Europe B.V. 2012

Proč zvolit Notrax®?

Notrax®  je často zmiňován jako jeden z průkopníků 
vývoje a výroby rohoží. A není divu, vždyť na 
zkvalitňování výrobků a optimalizaci výrobních 
postupů se soustředíme již od našeho založení v roce 
1948. V porozumění trhu a reagování na jeho potřeby 
se zrcadlí náš zájem a potěšení, se kterým sloužíme 
našim distributorům a jejich zákazníkům. Jako příklad 
lze uvést širokou nabídka úprav, které nabízíme nebo 
on-line propojení s distribuční sítí. Ačkoliv jsme 
jedním z největších světových výrobců vchodových 
rohoží, základy našeho podnikání stojí na pevné víře 
v partnerství a na vzájemné důvěře.

Notrax®  a životní prostředí

Z pozice globálního výrobce s pobočkami v Evropě a USA 
neustále hledáme nové způsoby, jak minimalizovat dopad 
naší činnosti na životní prostředí.
To zahrnuje především minimalizaci odpadů a snižování 
energetické náročnosti výroby, zvyšování podílu 
recyklovatelných materiálů a energie z obnovitelných 
zdrojů, kdekoliv to není na úkor kvality výrobků.
Organizace procesů systémem "Lean" nám nejen 
umožňuje zůstat konkurenceschopnými a poskytovat 
rychlé a kvalitní služby, zároveň umožňuje i našim 
zákazníkům podílet se na snižování emisí oxidů uhlíku 
používáním elektronických objednávek a faktur.

R.E.A.C.H.

REACH je nařízení Evropského společenství o chemických 
látkách a jejich bezpečném používání (EC 1907/2006), 
které vstoupilo v platnost dne 1. černa 2007. Zabývá 
se registrací, hodnocením, povolováním a zákazy 
chemických látek používaných při výrobě a ve výrobcích. 
Zároveň činí výrobce zodpovědnými za vysoký stupeň 
ochrany zdraví osob a životního prostředí před použitými 
chemickými sloučeninami. Notrax® nepoužívá žádnou 
z látek uvedených v aktuálním seznamu SVHC (látek 
vzbuzujících mimořádné obavy) nařízení REACH, včetně 
změkčovadla plastů dioctyl ftalát (DOP).
Více informací o našem postoji k ekologickému způsobu 
podnikání si můžete vyžádat prostřednictvím svého 
distributora e-mailem na adrese info@rohozkysamba.cz.

Děkujeme Vám, že volíte Notrax®.

René Vieveen
General Manager
Superior Manufacturing Group - Europe B.V.
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Kobercové rohože
Vnitřní Savé

 Wave antracit (WC) Wave červená (WR) Wave hnědá (WT) Wave modrá (WB) Wave šedá (WG)

Twine antracit (TC) Twine červená (TR) Twine hnědá (TT) Twine modrá (TB) Twine šedá (TG)
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Vhodné pro vysokou zátěž.

Doporučené použití:
•	 Vysoká	frekvence	chodců.
•		 	V	interiéru,	v zapuštěném	rámu	hloubky	7	mm	nebo	celoplošně	v 
  rozlehlých vstupních prostorách hotelů, nákupních center, kin, divadel, 

úřadů, bank, restaurací a na schodištích.

Specifikace:
•	 Povrh	tvoří	hustě	tkaná	textilie	(73.340	vláken	na	m²)	
 ze 100% polyamidu a monofilu síly 6,6.
•		 900	gramů	vlákna	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	8,5	mm.
•		 Váha:	3,5	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	Bfl-S1	dle	ISO	13501-1.

Role:
•	 100	cm	x	20	meter
•	 130	cm	x	20	meter
•	 200	cm	x	20	meter

Metráž:
•	 v	šíři	100	cm
•		 v	šíři	130	cm
•		 v	šíři	200	cm

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

 Wave antracit (WC) Wave červená (WR) Wave hnědá (WT) Wave modrá (WB) Wave šedá (WG)

Twine antracit (TC) Twine červená (TR) Twine hnědá (TT) Twine modrá (TB) Twine šedá (TG)

Barvy:
•	 Wave	antracit	(WC)
•		 Wave	červená	(WR)
•		 Wave	hnědá	(WT)
•		 Wave	modrá	(WB)
•		 Wave	šedá	(WG)
•		 Twine	antracit	(TC)
•		 Twine	červená	(TR)
•		 Twine	hnědá	(TT)
•		 Twine	modrá	(TB)
•		 Twine	šedá	(TG)

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

389 Swisslon Plus™

Elegantní vchodová rohož s vyjímečnými čisticími 

a sušicími	parametry	(5,5	litrů	vody	na	m²)	je	určena	

pro rozlehlé vstupní prostory. Lze instalovat i celoplošně 

nebo na schody. Použitá vlákna mají výtečné čisticí 

i sušicí vlastnosti a schopnost zachytit a skrýt nečistoty. 

Oba vzory, ve kterých se vyrábí, tuto schopnost 

umocňují a zachycené nečistoty proto neruší vzhled 

rohože. Robustní vinylový podklad přispívá k dlouhé 

životnosti těchto rohoží.
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Kobercové rohože
Vnitřní Savé

Vhodné pro vysokou zátěž.

 Modrá (BU) Modro-šedá (BG) Antracit (CH)
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Vstupní rohož nejvyšší kvality navržená k zachycení 

vlhkosti a jemných nečistot v interiéru rozlehlých 

vstupních prostor. Lze pokládat i celoplošně.

Toto klasické provedení rohože je již známé svým 

jemným vláknem výborných čisticích a sušicích 

parametrů. Dvoubarevný vzor pomáhá skrýt zadržené 

nečistoty.

Vyznačuje	se	výbornou	savostí	(>5	litrů	vody	na	m²),	

účinně zbavuje podrážky obuvi nečistot a po dlouhou 

dobu si uchová výtečný vzhled.

Robustní vinylový podklad přispívá k dlouhé životnosti 

rohože.

Doporučené použití:
•	 Vysoká	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru,	v	zapuštěném	rámu	hloubky	7	mm	nebo	celoplošně	
 v rozlehlých vstupních prostorách hotelů, úřadů, škol, univerzit, 
 nemocnic, odbchodních domů, bank, restaurací.

Specifikace:
•	 Povrch	tvoří	hustě	tkaná	textilie	(85.500	vláken	na	m²)	
 ze 100% polyamidové příze.
•		 950	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	9,4	mm.
•		 Váha:	3,8	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	Bfl-S1	dle	ISO	13501-1.

Standardní rozměry:
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm

Role:
•	 100	cm	x	20	m
•	 130	cm	x	20	m
•	 200	cm	x	20	m

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

Metráž:
•	 v	šíři	100	cm	
•		 v	šíři	130	cm
•		 v	šíři	200	cm

Barvy:
•	 Modrá	(BU)
•		 Modro-šedá	(BG)
•		 Antracit	(CH)
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Kobercové rohože
Vnitřní Savé 

 Antracit (CH) Písková (SA) Hnědá (BR) Černo-modrá (BB) Šedá (GY)
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385 Swisslon Brush™

Tuhá nylonová vlákna jsou velice efektivní při čistění 

podrážek obuvi. Tříbarevný vzor ladí s většinou interiérů 

a navíc účinně skrývá zachycené nečistoty.

Vstupní rohož nejvyšší kvality navržená k zachycení 

vlhkosti a jemných nečistot v interiéru rozlehlých 

vchodů. Lze podkládat i celoplošně.

Vyznačuje	se	výbornou	savostí	(>5	litrů	vody	na	m²),	

účinně zbavuje podrážky obuvi nečistot a po dlouhou 

dobu se uchovává výborný vzhled.

Robustní vynilový podklad přispívá k dlouhé životnosti 

rohože.

Vhodné pro vysokou zátěž.

Doporučené použití:
•	 Vysoká	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru,	v zapuštěném	rámu	hloubky	7	mm	nebo	celoplošně	
 v rozlehlých vstupních prostorách hotelů, úřadů, letišť, nádraží, škol,   
 univerzit, nemocnic, obchodních domů, bank, restaurací.

Specifikace:
•	 Povrh	tvoří	hustě	tkaná	textilie	(113,400	vláken	na	m²)	
 ze 100% polyamidu a monofilu síly 6,6.
•		 800	gramů	vlákna	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	7,6	mm.
•		 Váha:	3,2	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	Bfl-S1	dle	ISO	13501-1.

Role:
•	 130	cm	x	20	m
•	 200	cm	x	20	m

Metráž:
•	 v	šíři	130	cm
•		 v	šíři	200	cm

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

 Antracit (CH) Písková (SA) Hnědá (BR) Černo-modrá (BB) Šedá (GY)

Barvy:
•	 	Antracit	(CH)
•		 Písková	(SA)
•	 Hnědá	(BR)
•		 Černo-modrá	(BB)
•		 Šedá	(GY)
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Kobercové rohože
Vnitřní Savé

 Královská-modrá (RY) Zelená (GN) Vínová (WI)

Podzimní vínová (AW) Podzimní okrová (AO) Podzimní zelená (AG)

Nestandardní barvy: Role 200 cm x 21 m
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Trvanlivá kobercová rohož pro rozlehlé vstupní prostory. 

Lze pokládat i celoplošně. Široká škála barev umožňuje 

sladění rohože s designem interiéru. Má výborné 

absorpční i čisticí vlastnosti a zároveň si po výjímečně 

dlouhou dobu uchovává svůj atraktivní vzhled. Odolává 

plísním a bakteriím, je odolná UV záření, mechanickému 

poškození a výkyvům počasí. Podklad tvoří syntetická 

pryž (SBR).

113 Master Trax™
Doporučené použití:
•	 Extrémní	frekvence	chodců.
•	 V	interiéru	nebo	v exteriéru	chráněném	před	sněhem/deštěm.
•	 	V	zapuštěném	rámu	hloubky	10	mm,	volně	položená	a ukončená	

náběhovou hranou nebo instalovaná celoplošně v rozlehlých vstupech 
obchodních domů, kulturních, zdravotních, sportovních a sociálních 
zařízení, hotelů, restaurací, letišť, úřadů, školských zařízení, autosalonů, 
benzínek, ve výtazích nebo v autobusech.

Specifikace:
•	 	Jemně	strukturovaný	povrch	tvoří	tkanina	ze	100%	antistatického	
 polypropylenového vlákna.
•	 	Okraje	řezu	se	netřepí.	Rohož	lze	proto	přizpůsobit	specifickým	tvarům	

a rozměrům.
•	 1700	gramů	vlákna	na	m².
•	 Podklad:	syntetická	guma	(role,	metráž),	asfalt	(čtverce)
•	 Celková	tloušťka:	11	mm.
•	 Váha:	3,2	kg	na	m².
•	 	Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70,
 Rostest norm NPB244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

103 Master Trax Lite™
Doporučené použití:
•	 Střední	až	vysoká	frekvence	chodců.

Specifikace:
•	 Jemně	strukturovaný	povrch	tvoří	tkanina	ze	100%	antistatického		 	
 polypropylenového vlákna.
•	 	Okraje	řezu	se	netřepí.	Rohož	lze	proto	přizpůsobit	požadovaným	

tvarům a rozměrům.
•		 1200	g	vlákna	na	m².
•		 Podklad:	syntetická	guma	(SBR).
•		 Celková	tloušťka:	9	mm.
•		 Váha:	2,2	kg	na	m².
•		 	Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70,
 Rostest norm NPB244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

Barvy:
Modrá, hnědá, antracit, červená, šedá, zelená,
podzimní vínová, podzimní okrová.

Role:
•	200	cm	x	21	m

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

Barvy:
Modrá, hnědá, antracit, červená, 
přírodní, šedá, podzimní černá, 
podzimní hnědá

Nestandardní barvy: 
Pouze celé role 200 cm x 21 m 
Královská-modrá, zelená, vínová, 
podzimní vínová, podzimní okrová, 
podzimní zelená 

Role:
200 cm x 21 m

Metráž:
v šíři 200 cm

Čtverce s asfaltovým podkladem: 
50 cm x 50 cm
Standardní barvy: Antracit

 Modrá (BU) Hnědá (BR) Antracit (CH)

 Červená (RD) Přírodní (NA) Šedá (GY)

 Podzimní černá (AB) Podzimní hnědá (AM)

Standardní barvy: Role a metráž

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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Reprezentativní
Vnitřní Savé

Vhodné pro vysokou zátěž.
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139 Boulevard™

Unikátní příčně zvlněný design rohože byl vyvinut 

k dokonalému očištění podrážek obuvi před vstupem do 

vašich reprezentačních prostor. Hustá tkanina z dvojího 

vlákna skryje zadržené nečistoty mezi čištěními.

Robustní vinylový podklad zaručuje dlouhou životnost 

a minimální posouvání rohože.

Vyrábí se ve shodných barvách s výr. 138 Uptown™ 

(strana 16-17), se kterým lze kombinovat při vytváření 

vkusného a funkčního čisticího a sušicího systému.

Doporučené použití:
•	 Vysoká	frekvence	chodců.
•		 	V	interiéru	vchodů	kancelářských	budov,	hotelů,	bank,	restaurací,	

obchodních domů, veřejných budov.

Specifikace:
•	 Textilie	je	tvořena	hustě	tkanými	smyčkami	vlákna	Decalon®	,	střídavě			
 obalenými tuhým polypropylenovým monofilem.
•		 1270	gramů	dvojí	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	9,5	mm.
•		 Váha:	4,6	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70.

Standardní rozměry:
•	 90	cm	x	120	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm

Role:
•	 120	cm	x	18.3	m
•	 180	cm	x	18.3	m

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

Metráž:
•	 v	šíři	120	cm
•		 v	šíři	180	cm

Barvy:
•	 Námořnická	modrá	(NB)
•		 Antracit	(CH)
•		 Hnědá	(BR)
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Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

Doporučené použití:
•	 Střední	až	vysoká	frekvence	chodců.
•		 	V	interiéru	vchodů	hotelů,	bank,	vzdělávacích,	kulturních	a sociálních	

institucí, kancelářských budov, obchodních domů. 

Specifikace:
•	 Hustě	tkaná	textilie	plastického	vzoru	ze100%	vláken	Decalon®	.
•		 1270	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	9,5	mm.
•		 Váha:	4,6	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70.

138 Uptown™

Estetický design savé rohože Uptown™ nenabízí pouze 

skutečně reprezentativní vzhled, ale i pokročilé čisticí 

a sušicí funkce. Plastický povrch rohože ukryje zachycené 

nečistoty, osuší podrážky obuvi a absorbuje zachycenou 

vlhkost.

Rohož je velmi odolná a robustní vinylový podklad 

zaručuje dlouhou životnost a její minimální posouvání. 

Vyrábí se ve shodných barvách jako výr. 139 Boulevard™ 

(strana 14-15), se kterým lze kombinovat ve vkusném 

čisticím a sušicím systému.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm

Role:
•	 120	cm	x	18.3	m
•	 180	cm	x	18.3	m

Metráž:
•	 v	šíři	120	cm	
•		 v	šíři	180	cm

Barvy:
•	 Antracit	(CH)
•		 Námořnická	modrá	(NB)
•		 Vínová	(BD)
•		 Červená	(RB)
•		 Zelená	(GN)
•		 Hnědá	(BR)

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

Reprezentativní
Vnitřní Savé

Vhodné pro střední až silný provoz.
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Doporučené použití:
•	 Střední	až	vysoká	frekvence	chodců.
•		 	V	interiéru	vchodů	hotelů,	bank,	vzdělávacích,	kulturních	a sociálních	

institucí, kancelářských budov, obchodních domů.

Specifikace:
•	 	Stříbrně	proužkovaná	hustě	tkaná	textilie	plastického	vzoru	ze	100%	vláken	

Decalon® .
•		 1270	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	9,5	mm.
•		 Váha:	4,6	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70.

Standardní rozměry:
•		 60	cm	x	90	cm
•		 90	cm	x	150	cm
•		 120	cm	x	180	cm

Barvy:
•	 Stříbrná	antracit	(CB)
•		 Stříbrná	hnědá	(SB)
•		 Stříbrná	modrá	(BU)

238 Silverline™

Dvojbarevný design savé rohože Silverline™ nabízí 

mimo reprezentativního vzhledu také pokročilé čisticí 

a sušicí funkce. Na vzorku se stříbrnými proužky nejsou 

zachycené nečistoty patrné. Rohož je odolná proti 

mechanickému poškození a robustní vynilový podklad 

je zárukou dlouhé životnosti a minimálního posouvání 

rohože.

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

Reprezentativní
Vnitřní Savé

Vhodné pro střední až silný provoz.

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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Elegance
Vnitřní Savé

Vhodné pro střední až silný provoz.
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Nejlépe se uplatní v prostorách vyžadujících efektivní 

a zároveň diskrétní čisticí systém.  Kombinací tvrdých 

a měkkých vláken je dosaženo výborných čisticích 

a sušicích vlastností.  Jejich nízká výška umožňuje snadný 

přejezd invalidními vozíky a dětskými kočárky. 

Vinylový podklad i hrany jsou barevně sladěny 

s povrchem rohože.

Doporučené použití:
•	 Střední	až	vysoká	frekvence	chodců.
•	 	V	interiéru	vchodů	hotelů,	bank,	vzdělávacích,	kulturních	a sociálních	

institucí, kancelářských budov, obchodních domů.

Specifikace:
•	 Tvrdá	polypropylenová	vlákna	se	střídají	s měkkými	vlákny	Decalon®
 v atraktivním šachovnicovém designu.
•		 900	gramů	dvojité	příze	na	m².
•		 Podklad:	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	8	mm.
•		 Váha:	4	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	120	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm
•	 120	cm	x	240	cm

Role:
•	 120	cm	x	18,3	m
•	 180	cm	x	18,3	m

Metráž:
•	 v	šíři	120	cm
•		 v	šíři	180	cm

Barvy:
•	 Vínová	(BD)
•		 Antracit	(CH)
•		 Hnědá	(BR)
•		 Námořnická	modrá	(NB)
•		 Zelená	(GN)
•		 Červená	(RB)

Čištění:
Vysávání.

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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Elegance
Vnitřní Savé

Vhodné pro střední až silný provoz.
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137 Opera™

Unikátní 3-zonální rohož uvedla první 
na trh společnost Notrax®  v takto 
atraktivním designu.

Rohož Opera™ obsahuje 3 zóny:

1. Zóna:

Čisticí: intenzivně zbavuje podrážky obuvi hrubých 

nečistot.

2. Zóna:

Kombinovaná: v příčných pruzích střídá čisticí a sušicí 

vlákna, pokračuje v čištění jemnějších nečistot 

a intenzivně odsává vlhkost.

3. Zóna:

Sušicí: dosušuje podrážky, aby neklouzaly.

Nízká výška usnadňuje přejezd vozíky a kočárky.  Masivní 

podklad z kvalitního vinylu zajišťuje dlouhou životnost 

a minimální posouvání rohože. Hrany jsou barevně 

sladěny s povrchem.

Doporučené použití:
•	 Střední	až	vysoká	frekvence	chodců.
•		 	V	interiéru	vchodů	hotelů,	bank,	vzdělávacích,	kulturních	a sociálních	

institucí, úřadů a kancelářských budov, obchodních domů.

Specifikace:
•	 	Kombinace	tvrdých	polypropylenových	štětin	a smyček	z	měkké	příze	

Decalon® , hustě tkané v atraktivním designu tří rozdílných zón.
•		 800	gramů	dvojité	příze	na	m².
•		 Podklad:	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	8	mm.
•		 Váha:	4	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70.

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

Standardní rozměry:
•	 90	cm	x	305	cm	(L)
•		 120	cm	x	366	cm	(XL)
•		 180	cm	x	366	cm	(XXL)

Barvy:
•	 Vínová	(BD)
•		 Hnědá	(BR)
•		 Zelená	(GN)
•		 Šedá	(GY)	
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Elegance
Vnitřní Savé

Vhodné pro střední až 

silný provoz.

148 Intermission™

231 Prelude™
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Prelude™ Intermission™ Ovation™

231 Prelude™
148 Intermission™
141 Ovation™

Multifunkční, barevně sladěný systém tří samostatných 

rohoží s rozdílnými vlastnostmi a funkcí. Prvá čistí, druhá 

kombinuje čištění a sušení, třetí suší. Mohou být použity 

jak samostatně tak i společně k vytvoření funkčního, 

estatického a bezpečného vstupu do budovy.

Nízká výška umožňuje snadný přejezd vozíky a kočárky. 

Vinylový podklad a hrany jsou barevně sladěny 

s povrchem rohože.

Prelude™: drsný a odolný povrch rohože agresivně 

odstraňuje hrubé nečistoty z podrážek obuvi.

Intermission™: kombinuje v příčných pruzích tvrdé 

čisticí štětiny a měkká sušicí vlákna, pokračuje v čištění 

a intenzivně odsává vlhkost.

Ovation™: suší podrážky, aby neklouzaly.

Doporučené použití:
•	 Střední	až	vysoká	frekvence	chodců.
•		 	V	interiéru	vchodů	hotelů,	bank,	vzdělávacích,	kulturních	a sociálních	

institucí, kancelářských budov, obchodních domů.
•		 V	exteriéru	chráněném	před	sněhem/deštěm.

Specifikace:
•	 	Hustě	tkaná	textilie	kombinuje	nesavé,	tvrdé,	čisticí	štětiny	z vysoce	

kvalitního polypropylenu a jemné, savé vlákno Decalon® 
•		 800	gramů	dvojité	příze	na	m².
•		 Podklad:	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	7	mm.
•		 Váha:	4	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC	FF	1-70.

Standardní rozměry:
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm
•	 120	cm	x	240	cm

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

Prelude™ Intermission™ Ovation™

231 Prelude™

141 Ovation™

Parametry výrobku Parametry výrobku Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

Barvy:
•	 Vínová	(BD)
•		 Hnědá	(BR)
•		 Zelená	(GN)
•		 Šedá	(GY)
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150 Aqua Trap®

V souladu se svým názvem vytváří patentovaný okraj 

“Aqua Dam” z rohože skutečný rezervoár, schopný 

pojmout až 6 litrů vody na metr čtvereční rohože. 

Antibakteriální úprava navíc brání vnášení mikrobů 

a bakterií do interiéru.

Textilní povrch rohože je pod vysokým tlakem nalisován 

na odolný gumový podklad bublinového reliéfu, čímž 

vznikne rohož odolná nejnáročnějším podmínkám.

Výborně čistí nečistoty z podrážek obuvi a po dlouhou 

dobu si uchovává výtečný vzhled. Rub rohože je opatřen 

unikátním neklouzavým vzorem.

Vysoká zátěž
Vnitřní Savé

Vhodné pro nejsilnější provoz.

Doporučené použití:
•	 Extrémní	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodů	škol,	univerzit,	veřejných	budov,	sportovních	zařízení,		
 nákupních center.

Specifikace:
•	 Hustě	tkané	smyčky	savého	vlákna	Decalon®		jsou	permanentně	spojeny		
 s plasticky tvarovaným gumovým podkladem.
•		 850	gramů	vlákna	na	m²	
•		 Podklad:	syntetická	guma	(SBR).
•		 Celková	tloušťka:	13	mm.
•		 Váha:	5,2	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm
•	 120	cm	x	300	cm

Barvy:
•	 Antracit	(CH)
•		 Zelená	(GN)
•		 Vínová	(BD)
•		 Červená	(RB)
•		 Modrá	(BU)
•		 Hnědá	(BR)

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání, omytí tlakovou vodou a usušení.

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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Vysoká zátěž
Vnitřní Savé

Vhodné pro střední až silný provoz.
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Doporučené použití:
•	 Vhodné	pro	střední	až	silnou	frekvenci	chodců.
•	 V	interiéru	škol,	univerzit,	veřejných	budov,	
 sportovních zařízení, nákupních center.

Specifikace:
•	 	Tkanina	ze	savého	vlákna	Decalon®		je	za	vysokého	

tlaku nalisována na plastický gumový podklad va-
flového designu.

•	 830	gramů	vlákna	na	m².
•	 Podklad:	přírodní	guma	(NR).
•	 Celková	tloušťka:	10,5	mm.
•	 Váha:	4,4	kg	na	m².
•	 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	120	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•		 120	cm	x	180	cm

Barvy:
•		 Hnědá	(BR)
•		 Modrá	(BU)
•		 Červená	(RB)
•		 Vínová	(BD)
•		 Antracit	(CH)
•		 Zelená	(GN)

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání, omytí tlakovou vodou a usušení.

166 Guzzler™

Odolná rohož s dlouhou životností. Zvýšené okraje 

zabraňují úniku zachycených nečistot a vlhkosti. Dokáže 

pojmout až 6 litrů vody na metr čtvereční rohože.

Plastický vaflový povrch velmi účinně čistí i suší 

podrážky obuvi. Odolnost gumového podkladu je ještě 

umocněna zesílenými okraji. Výstupky na rubu rohože 

brání jejímu posouvání a zároveň udržují pod rohoží 

vzduchovou mezeru umožňující vysychání vlhkosti pod 

rohoží.

Parametry výrobku

Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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118 Arrow Trax™

Plastickému V vzoru vděčí rohož Arrow Trax™ 

za velmi agresivní čisticí účinek. Jedná se o jednu 

z našich nejprodávanějších rohoží s vynikajícím 

poměrem cena / výkon.

Odolná nelámavá vlákna zadržují vlhkost a nečistoty. 

Masivní vinylový podklad je odolný vůči vodě, 

neklouže po povrchu podlahy ani ji nešpiní.

Vysoká zátěž
Vnitřní Savé

Vhodné pro vysokou zátěž.

Doporučené použití:
•	 Vysoká	frekvence	chodců.
•		 	V	interiéru	vchodů	škol,	univerzit,	veřejných	budov,	sportovních	

zařízení, nákupních center.

Specifikace:
•	 Povrch	tvoří	tkanina	ze	100%	polypropylenového	vlákna.
•		 1200	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	10	mm.
•		 Váha:	3,7	kg	na	m².
•		 	Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70,	Rostest	norm	

NPB244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm
•	 130	cm	x	300	cm
•	 130	cm	x	600	cm

Role:
•	 130	cm	x	20	m
•	 200	cm	x	20	m

Metráž:
•	 v	šíři	130	cm
•		 v	šíři	200	cm

Barvy:
•	 Antracit	(CH)
•		 Podzimní	hnědá	(AB)
•		 Hnědá	(BR)
•		 Šedá	(GY)

Čištění:
Vysávání.

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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 Černá (BL) Tmavá šedá (DG) Svĕtlá šedá (GY) Hnĕdá (BR) Červená (RD)

Účelné
Vnitřní Savé 
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 Černá (BL) Tmavá šedá (DG) Svĕtlá šedá (GY) Hnĕdá (BR) Červená (RD)

185 Essence™

Cenově dostupná rohož se solidními čisticími parametry 

a savostí přesahující 4 litry vody na čtvereční metr.  

Tento nový výrobek nezatíží Váš rozpočet a přesto 

nabízí kvalitní řešení ochrany interiéru před nečistotami 

a vlhkostí.

Povrch jednobarevných rohoží je utkán z jemných 

nylonových vláken jasných barev, které neblednou. 

Zachycený prach a jemné nečistoty nekazí jejich vzhled.

Nízká výška nevytváří z rohože překážku pro chodce, ani 

pro kočárky nebo invalidní vozíky.

Vinylový podklad je odolný vůči vodě, neklouže po 

podlaze ani ji nešpiní

Vhodné pro lehký až střední provoz.

Doporučené použití:
•	 Nízká	až	střední	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodů	škol,	obchodů,	úřadů,	kanceláří.

Specifikace:
•	 Povrch	tvoří	hustá	tkanina	ze100%	polyamidu	síly	6,0.
•		 520	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	6	mm.
•		 Váha:	2,8	kg	na	m²

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 90	cm	x	120	cm
•	 120	cm	x	180	cm

Colours
•	 Černá	(BL)
•		 Tmavá	šedá	(DG)
•		 Světlá	šedá	(GY)
•		 Hnědá	(BR)
•		 Červená	(RD)

Čištění:
Vysávání, extrakční vysávání.

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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Jednoduché, stylové, cenově dostupné a přesto velice funkční rohože s vysokou savostí, které mezi vlákny zachytávají 

a ukrývají prach a jemné nečistoty. Naše nejprodávanější rohože pro nízkou zátěž. Vinylový podklad je odolný vodě, 

neklouže po podlaze ani ji nešpiní.

Účelné
Vnitřní Savé

130 Polyplush™
Doporučené použití:
•	 Nízká	až	střední	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodů	škol,	obchodů,	úřadů,	kanceláří.

Specifikace:
•	 Povrch	tvoří	husté	štětinky	100%	vlákna	Decalon®	.
•		 700	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	6,5	mm.
•		 Váha:	3,2	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	120	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm
•	 120	cm	x	240	cm

Role:
•	 90	cm	x	18.3	m
•	 120	cm	x	18.3	m
•	 180	cm	x	18.3	m

123 Polyplush Lite™
Doporučené použití:
•	 Nízká	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodu	kanceláří,	obchodů.

Specifikace:
•	 Povrch	tvoří	husté	štětinky	100%	polypropylenového	vlákna.
•		 350	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	4,5	mm.
•		 Váha:	2,4	kg	na	m².

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm

Role:
•	 90	cm	x	20	m
•	 120	cm	x	20	m

Metráž:
•	 v	šíři	90	cm
•		 v	šíři	120	cm
•		 v	šíři	180	cm

Barvy:
•	 Zelená	(GN)
•		 Šedá	(CH)
•		 Červená-černá	(RB)
•		 Modrá	(BU)
•		 Hnědá	(BR)

Metráž:
•	 v	šíři	90	cm
•		 v	šíři	120	cm

Barvy:
•	 Šedá	(GY)
•		 Modrá	(BU)
•		 Červená	(RB)
•		 Hnědá	(BR)

Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

Čištění:
Vysávání.

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

Čištění:
Vysávání.

Parametry výrobku
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Čištění:
Vysávání.

117 Heritage Rib®

Doporučené použití:
•	 Nízká	až	střední	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodů	škol,	obchodů,	úřadů,	kanceláří..

Specifikace:
•	 Žebrovaný	povrch	rohože	tvoří	tkanina	ze	100%	antistatického		
 polypropylenového vlákna.
•		 650	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	7,5	mm.
•		 Váha:	3,1	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70,
 Rostest norm NPB244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•		 90	cm	x	150	cm
•		 120	cm	x	180	cm
•		 120	cm	x	240	cm

Role:
•	 120	cm	x	20	m

Metráž:
•	 v	šíři	120	cm

Barvy:
•	 Zelená	(GN)
•		 Hnědá	(BR)
•		 Červená	(RB)
•		 Antracit	(CH)

Parametry výrobku

Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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Osvědčené
Vnitřní Savé

Kategorie ekonomicky nejzajímavějších a přesto velmi efektivních rohoží. Použitá vlákna mají dobrou čisticí 

schopnost, účinně zabraňují vnášení vlhka a nečistot do interiéru. Nízká výška umožňuje snadný přejezd invalidními 

vozíky a dětskými kočárky. Vinylový podklad je odolný vodě, neklouže po podlaze ani ji nešpiní.

Čištění:
Vysávání.

Parametry výrobku Parametry výrobku

136 Polynib®

Doporučené použití:
•	 Nízká	až	střední	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodů	škol,	obchodů,	úřadů,	kanceláří.

Specifikace:
•	 Jemně	strukturovaný	povrch	tvoří	tkanina	ze	100%	
 antistatického polypropylenového vlákna.
•		 650	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	7,5	mm.
•		 Váha:	3,1	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70,
 Rostest norm NPB244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm

Role:
•	 120	cm	x	20	m
•	 200	cm	x	20	m

Metráž:
•	 v	šíři	120	cm
•		 v	šíři	200	cm

Barvy:
•	 Antracit	(CH)
•		 Zelená	(GN)
•		 Hnědá	(BR)
•		 Modrá	(BU)

Čištění:
Vysávání.

109 Heritage Rib Lite™
Doporučené použití:
•	 Nízká	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodů	kanceláří,	učeben,	butiků.

Specifikace:
•	 Žebrovaný	povrch	rohože	tvoří	tkanina	ze	100%	
 antistatického polypropylenového vlákna.
•		 400	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	5,5	mm.
•		 Váha:	2,5	kg	na	m².

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm

Barvy:
•	 Antracit	(CH)	
•		 Hnědá	(BR)

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost



3838

BR
IL

LI
A

N
TS

TE
P™

Jak postupovat při objednávce?

1. Pojmenování
 Zvolte pro návrh příhodné jméno.

2. Zašlete logo nebo grafický návrh na  
 info@rohozkysamba.cz
 Preferujeme vektorové formáty AI   
 a PDF, ale přijímáme i TIF, EPS, PCX  
 a další rozšířené formáty.

3.  Rozměry:
 Vyberte si z těchto velikostí.

4.  Orientace
 Na šířku nebo Na výšku

5.  Barva pozadí
 Doporučujeme volit tmavé barvy.

6.  Množství
 Uveďte požadované množství.
 Více rohoží stejného designu je   
 cenově zvýhodněno.

Základní paleta nabízí 16 barev ze vzorníku Pantone. Pro větší série 
rohoží lze namíchat i další barvy. Barvy v katalogu se mohou od 
skutečných mírně lišit.

 1. bílá  2. lososová 3. zlatá  4. světle šedá

 5. světle modrá 6. červená  7. oranžová 8. žlutá

 9. zelená 10. modrá 11. vínová 12. hnědá

 13. tmavě šedá  14. tmavě zelená  15. tmavě modrá  16. černá 
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S potiskem
Vnitřní Savé

190 BrilliantStep™ Prací
Výstupky na rubu podkladu z nitrilové gumy brání posouvání rohože po 
podlaze a zároveň udržují pod rohoží vzduchovou mezeru umožňující 
vysychání vlhkosti pod rohoží.

Doporučené použití:
•	 Střední	až	vysoká	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodů	hotelů,	restaurací,	obchodů,	škol,	provozoven,	prostor		
 se speciálním režimem.

Specifikace:
•	 Povrch	tvoří	100%	polyamidová	stáčená	příze	v nelámavé	úpravě	
 (tufting) síly 6,6.
•		 700	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	nitrilová	guma	(NBR).
•		 Celková	tloušťka:	8,5	mm.
•		 Váha:	2,8	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC-FF-1-70.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	85	cm
•	 85	cm	x	115	cm
•	 85	cm	x	150	cm
•	 115	cm	x	180	cm

193 BrilliantStep™ Standard
Vinylový podklad s hladkým povrchem.

Doporučené použití:
•	 Nízká	frekvence	chodců.
•		 	V	interiéru	vchodů	kanceláří,	restaurací,	obchůdků,	cukráren,	lahůdek,	

butiků, galerií, starožitnictví.

Specifikace:
•	 Povrch	tvoří	100%	polyamidová	stáčená	příze	v nelámavé	úpravě	
 (tufting) síly 6,0.
•		 405	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	6	mm.
•		 Váha:	2,7	kg	na	m².

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	120	cm	
•	 90	cm	x	150	cm
•	 90	cm	x	300	cm
•	 120	cm	x	180	cm

Čištění:
Praní při teplotě do 50 °C 
nebo vysávání.

Čištění:
Vysávání.

 1. bílá  2. lososová 3. zlatá  4. světle šedá

 5. světle modrá 6. červená  7. oranžová 8. žlutá

 9. zelená 10. modrá 11. vínová 12. hnědá

 13. tmavě šedá  14. tmavě zelená  15. tmavě modrá  16. černá 

BrilliantStep™ je nejmodernější technologie tisku na rohože, nabízející dokonce 3D efekty nebo stínování. S těmito 

prostředky lze docílit skutečně věrné reprodukce předlohy.

Tyto velmi kvalitní vchodové rohože neslouží pouze 

k osušení a očištění podrážek obuvi, mohou zároveň 

propagovat obchodní značku, logo nebo informace 

přispívající ke zvýšení bezpečnosti práce. Při vstupu do 

budovy totiž většinou lidé pohlédnou pod nohy na 

podlahu. Barevná stálost splňuje nejvyšší požadavky 

normy DIN 54006.

Technologií BrilliantStep™ mohou být vyrobeny 

i jednobarevné rohože, v kterékoliv ze 16 nabízených 

barev a společně s logovou rohoží dotvořit barevně 

synchronizovaný čisticí systém. 

•	 115	cm	x	240	cm
•	 150	cm	x	240	cm
•	 150	cm	x	300	cm

Metráž:
•	 v	šíři	90	cm
•		 v	šíři	120	cm

Parametry výrobku Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

Do 24 hodin od schválení návrhu je rohož vytištěna!
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Čištění:
Praní při teplotě do 50 °C 
nebo vysávání.

Čištění:
Vysávání.

170 Déco Design™ Prací
Výstupky na rubu podkladu z nitrilové gumy brání posouvání 
rohože po podlaze a zároveň udržují pod rohoží vzduchovou 
mezeru umožňující vysychání vlhkosti pod rohoží.

Doporučené použití:
•	 Střední	až	vysoká	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodů	hotelů,	restaurací,	módních	salónů,		 	
 výstavních prostor, historických budov.

Specifikace:
•	 Povrch	tvoří	100%	polyamidová	stáčená	příze	v nelámavé		 	
 úpravě (tufting) síly 6,6.
•		 700	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	nitrilová	guma	(NBR).
•		 Celková	tloušťka:	8,5	mm.
•		 Váha:	2,8	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	ASTM	D2859	splňuje	DOC	FF	1-70.

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	85	cm
•	 85	cm	x	115	cm
•	 85	cm	x	150	cm
•	 115	cm	x	180	cm
•	 115	cm	x	240	cm
•		 150	cm	x	240	cm
•		 150	cm	x	300	cm

S potiskem
Vnitřní Savé

Multifunkční dekorativní vchodové rohože vysoké kvality dostupné v mnoha elegantních, moderních, ale též retro 

nebo veselých motivech. Mimo funkce dotvoření vzhledu a atmosféry vchodu samozřejmě také čistí a suší podrážky 

obuvi a brání tak vnášení vlhkosti a nečistot do objektů. Barevná stálost splňuje nejvyšší požadavky normy DIN 

54006. Nabídka vzorů se neustále rozšiřuje. V úplnosti ji naleznete na www.rohozkysamba.cz.

175 Déco Design™ Standard
Vinylový podklad s hladkým povrchem.

Doporučené použití:
•	 Nízká	frekvence	chodců.
•		 	V	interiéru	vchodů	kanceláří,	restaurací,	obchůdků,	cukráren,	

lahůdek, butiků, starožitnictví, antikvariátů.

Specifikace:
•	 	Povrch	tvoří	100%	polyamidová	stáčená	příze	v nelámavé	

úpravě (tufting) síly 6,0.
•		 405	gramů	příze	na	m².
•		 Podklad:	černý	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	6	mm.
•		 Váha:	2,7	kg	na	m².

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	120	cm	
•	 90	cm	x	150	cm
•	 90	cm	x	300	cm
•	 120	cm	x	180	cm

Metráž:
•	 v	šíři	90	cm
•		 v	šíři	120	cm

Parametry výrobku Parametry výrobku

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost

 Absorpce vlhkosti

Životnost

Čisticí schopnost
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Modern 70’s

Connect One
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Parametry výrobku

Životnost

Čisticí schopnost

Nastupující generace

Gumová venkovní rohož Oct-O-Flex™ seškrabuje 

z podrážek bláto, písek a kamínky a brání jejich vnášení 

do interiéru budovy. Drobné drenážní otvory vyhovují 

normám pro vchody do veřejných budov platným v EU. 

Hladký povrch je snadno pojízdný kočárky, invalidními 

vozíky i zavazadly. 

599 Oct-O-Flex s hranou™
Doporučené použití:
•	 V	exteriéru	i interiéru,	vysoká	frekvence	chodců.
•		 Volně	položena.

Specifikace:
•	 Zušlechtěná	přírodní	guma	(NR).
•		 Osmiboké	drenážní	otvory.
•		 Odolná	klimatickým	extrémům.
•		 Drenážní	otvory	průměru	14	mm,	vyhovují	normám	EU	pro	veřejné		 	
 budovy.
•		 Váha:	9,8	kg	na	m².
•		 Celková	tloušťka:	12,5	mm.

Standardní rozměry:
•	 70	cm	x	90	cm
•	 90	cm	x	150	cm
•	 120	cm	x	180	cm
                

Čištění:
Omytí tlakovou vodou.



O
C

T-O
-FLEX™

GOOD BESTBETTER

www.notrax.eu 43

Parametry výrobku

 

Životnost

Čisticí schopnost

599 Oct-O-Flex™
Doporučené použití:
•	 V	exteriéru	i interiéru,	vysoká	frekvence	chodců.
•		 V	zapuštěném	rámu.

Specifikace:
•	 Zušlechtěná	přírodní	guma	(NR).
•		 Osmiboké	drenážní	otvory.
•		 Odolná	klimatickým	extrémům.
•		 Drenážní	otvory	průměru	14	mm,	vyhovují	normám	EU	pro	veřejné		 	
 budovy.
•		 Váha:	9,8	kg	na	m².
•		 Celková	tloušťka:	12,5	mm.

Standardní rozměry:
•	 75	cm	x	100	cm
•	 100	cm	x	150	cm

Příslušenství: konektory pro spojení více rohoží do souvislé plochy.

Nestandardní rozměry:
Libovolný tvar a rozměry. 

Složení materiálu rohože Oct-O-Flex™ je natolik odolné, 

že ji lze použít i na těch nejrušnějších místech. Rohož 

dobře snáší klimatické extrémy, snadno se čistí, výborně 

přilne k podkladu a neposouvá se. Výstupky na rubu 

rohože umožňují odtok vody zpod rohože a vysychání 

prostoru pod rohoží.

Venkovní Nesavé

Čištění:
Omytí tlakovou vodou.



RU
BB

ER
 C

LA
SS

IC
S

GOOD BESTBETTER

44

564 Oct-O-Mat™
Doporučené použití:
•	 V	exteriéru,	vysoká	frekvence	chodců.
•		 Volně	položená	nebo	v zapuštěném	rámu

Specifikace:
•	 Výstupky	na	rubu	rohože	umožňují	odtok	vody	zpod		
 rohože, povrch zůstává suchý a čistý.
•		 Váha	rohože	brání	jejímu	posouvání.
•		 K	dispozici	je	také	hliníkový	rám.
•		 Celková	tloušťka:	23	mm.
•		 Váha:	13,3	kg	na	m².
•		 K	dispozici	i v	nestandardních	rozměrech..

Nestandardní rozměry:
•	 Libovolný	tvar	a rozměry

Příslušenství:
•	 Konektory
•		 Barevné	kartáčky	

Čištění:
Omytí tlakovou vodou. Parametry výrobku

 

Životnost

Čisticí schopnost

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	80	cm
•	 75	cm	x	100	cm
•	 80	cm	x	120	cm
•	 100	cm	x	150	cm
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Klasická hrubá gumová venkovní rohož k očištění bláta, písku a kamínků. Odolná směs je vhodná pro nejvyšší zátěž, 

nejfrekventovanější místa. Snadno se čistí, dobře přilne k povrchu, neposouvá se. Snáší klimatické extrémy, rychle 

odvádí vodu s povrchu a vysychá.

Klasické gumové
Venkovní Nesavé

345 Rubber Brush™
Doporučené použití:
•	 V	exteriéru,	vysoká	frekvence	chodců.

Specifikace:
•	 	Ohebné	gumové	prstíky	při	došlapu	aktivně	čistí	i hluboké	

a členité podrážky zimní obuvi.
•		 Přísavky	na	rubu	brání	posouvání	rohože.
•		 Šikmá	náběhová	hrana	po	obvodu	rohože.
•		 Celková	tlouštka:	16	mm.
•		 Váha:	13,6	kg	na	m².

Standardní rozměry:
•	 60	cm	x	80	cm
•	 80	cm	x	100	cm
•	 90	cm	x	150	cm	
•	 90	cm	x	180	cm

565 Soil Guard™
Recommended uses:
•	V	exteriéru,	vysoká	frekvence	chodců

Specifikace:
•	 Neklouzavá	rohož	do	nejnáročnějších	podmínek.
•		 Chrání	objekt	před	vnášením	bláta,	písku	a kamínků.
•		 Zkosené	hrany	pro	snadné	a bezpečné	přejíždění.
•		 Neklouzavé	provedení	rubu	rohože.
•		 Celková	tloušťka:	7	mm.
•		 Váha:	6,7	kg	na	m².

Standardní rozměry:
•	90	cm	x	150	cm
 

Čištění:
Omytí tlakovou vodou.

Čištění:
Omytí tlakovou vodou.

Parametry výrobku Parametry výrobku

 

Životnost

Čisticí schopnost

 

Životnost

Čisticí schopnost
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Čištění:
Vysávání, vymytí 
tlakovou vodou.

273 CiTi™ 16 mm na podkladu
Doporučené použití:
•	 Vysoká	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	vchodů,	volně	položená	nebo	v zapuštěném	rámu.

Specifikace:
•	 Silné	špagety	(o	průměru	1	mm)	z extrudovaného	100%	PVC.
•		 Podklad:	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	16	mm.
•		 Váha:	6	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	Bfl-S1	dle	ISO	13501-1.

Role:
•	 120	cm	x	18	m
•	 120	cm	x	6	m

Metráž:
•	 v	šíři	120	cm

 Antracit (CH) Zelená (GN) Hnědá (BR)

 Šedá (GY) Černá (BL) Námořnická modrá (DB)  

 Červená (RD)                                                              16 mm

Parametry výrobku

 

Životnost

Čisticí schopnost

Barvy:
Antracit (CH), zelená (GN), 
hnědá (BR), šedá (GY), černá (BL), 
námořnická modrá (DB),
červená (RD)
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 Zlatá (YL) Hnědá (BR) Zelená (GN)  

 Modrá (BU)  Šedá (GY) Antracit (CH)   

                                                                                        10 mm

Vlhkost a nečistoty, které vinylové smyčky setřou z podrážek obuvi, se zachytí v rohoži a nejsou vnášeny do budovy. 

Pružný, odolný materiál, ze kterého je rohož zhotovena, je také odolný UV záření a nesaje vodu. Rohož se dokonale 

přizpůsobí podkladu a jeji funkčnost neovlivňují výkyvy počasí. Interiérová verze má vinylový podklad, který rohož 

lépe stabilizuje na hladké podlaze, kterou zároveň chrání před mechanickým poškozením. 

Pro maximální dosažitelnou pevnost jsou obě vrstvy spojeny na molekulární úrovni. Rohož bez podkladu je určena 

do exteriéru. Voda jí snadno proteče a rychle vyschne. Adheze rohože podle členění norem DIN 51130 a RGB181 

spadá do kategorie R11.

“Špagetové”
Venkovní Nesavé

271 CiTi™ 10 mm na podkladu
Doporučené použití:
•	 Nízká	až	střední	frekvence	chodců.
•	 V	interiéru	vchodů	volně	položená	nebo	v zapuštěném	rámu.

Specifikace:
•	 Jemné	špagety	(o	průměru	0,35	mm)	z extrudovaného	
 100% PVC.
•		 Podklad:	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	10	mm.
•		 Váha:	3	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	Bfl-S1	dle	ISO	13501-1.

Role:
•	120	cm	x	18	m
•	120	cm	x	6	m

Metráž:
•	 v	šíři	120	cm

Čištění:
Vysávání, vymytí 
tlakovou vodou.

Čištění:
Vysávání, vymytí 
tlakovou vodou.

 Antracit (CH) Zelená (GN) Hnědá (BR)

 Šedá (GY) Černá (BL) Námořnická modrá (DB)  

 Červená (RD)                                                              14 mm

274 CiTi™ 14 mm bez podkladu
Doporučené použití:
•	 Vysoká	frekvence	chodců.
•		 V	exteriéru	vchodů,	volně	položena	nebo	v zapuštěném	rámu.

Specifikace:
•	 Silné	špagety	(o	průměru	1	mm)	z extrudovaného	
 100% PVC.
•		 Celková	tloušťka:	14	mm.
•		 Váha:	4,8	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	Bfl-S1	dle	ISO	13501-1.

Role:
•	 120	cm	x	18	m
•	 120	cm	x	6	m	

Metráž:
•	 v	šíři	120	cm

Parametry výrobku Parametry výrobku
 

Životnost

Čisticí schopnost

 

Životnost

Čisticí schopnost

Barvy:
Antracit (CH), zelená (GN), 
hnědá (BR), šedá (GY), černá (BL), 
námořnická modrá (DB),
červená (RD)

Barvy:
Zlatá (YL), hnědá (BR), 
zelená (GN), modrá (BU), 
šedá (GY), antracit (CH)
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Rohože Wayfarer® jsou určeny k volnému položení, ne do rámu. Vyrábějí se pouze ve standardních velikostech 

z rohoží CiTi™ a po obvodu mají vylisovánu náběhovou hranu. Pružný, houževnatý materiál je odolný UV záření. 

Rohož se dokonale přizpůsobí podkladu, nesaje vodu a její funkčnost neovlivňují výkyvy počasí. Vlhkost a nečistoty, 

které vinylové smyčky setřou z podrážek obuvi se zachytí v rohoži a nejsou vnášeny do budovy. V interiéru se používá 

verze na podkladu. Adheze povrchu rohože podle členění norem DIN 51130 a BRG181 spadá do kategorie R11.

“Špagetové”
Venkovní Nesavé

Parametry výrobku 

267 Wayfarer® 16 mm na podkladu
Doporučené použití:
•	 Vysoká	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	i exteriéru	vchodů.

Specifikace:
•	 Silné	špagety	(o	průměru	1	mm)	z extrudovaného	100%	PVC.
•		 Podklad:	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	16	mm.
•		 Váha:	6	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	Bfl-S1	dle	ISO	13501-1.

Standardní rozměry:
•	 90 cm x 150 cm
•	 120	cm	x	180	cm

Barvy: 
•	 Antracit	(GY)
•		 Červená	(RD)
•		 Námořnická	modrá	(NB)

Čištění:
Vysávání, vymytí
tlakovou vodou.

Čištění:
Vysávání, vymytí
tlakovou vodou.

266 Wayfarer® 14 mm bez podkladu
Doporučené použití:
•	 Vysoká	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	i exteriéru	vchodů.

Specifikace:
•	 Silné	špagety	(o	průměru	1	mm)	z extrudovaného	100%	PVC.
•		 Celková	tloušťka:	14	mm.
•		 Váha:	4,8	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	Bfl-S1	dle	ISO	13501-1.

Standardní rozměry:
•	 90 cm x 150 cm
•	 120	cm	x	180	cm

Barvy: 
•	 Antracit	(GY)
•		 Červená	(RD)
•		 Námořnická	modrá	(NB)

 

Životnost

Čisticí schopnost

 

Crush Resistant

Čisticí schopnost

GOOD BESTBETTER

 

Životnost

Čisticí schopnost
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Parametry výrobku

Čištění:
Vysávání, vymytí
tlakovou vodou.

265 Wayfarer® 10 mm na podkladu
Doporučené použití:
•	 Nízká	až	střední	frekvence	chodců.
•		 V	interiéru	i exteriéru	vchodů.

Specifikace:
•	 Jemné	špagety	(o	průměru	0,35	mm)	z extrudovaného	100%	PVC.
•		 Podklad:	vinyl	(DOP	free).
•		 Celková	tloušťka:	10	mm.
•		 Váha:	3	kg	na	m².
•		 Požární	odolnost:	Bfl-S1	dle	ISO	13501-1.

Standardní rozměry:
•	 90 cm x 150 cm
•	 120	cm	x	180	cm

Barvy: 
•	 Antracit	(GY)	

 

Životnost

Čisticí schopnost
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083, 084, 325 Náběhová hrana
 
•	 Na	zakázku	upravené	rohože	získají	s náběhovou	hranou	bezpečné	
 a vzhledné zakončení.
•		 Lepidlo	se	nanáší	na	tenkou	stranu	náběhové	hrany.
•		 Pro	různě	silné	rohože	jsou	k dispozici	tři	tloušťky	náběhové	hrany.

083  Doporučena pro výrobky:
•	 117,	118,	123,	130,	136,	138,	139,	145,	238

084 Doporučena pro výrobky:
•	 103,	271,	380,	385,	389

325   Doporučena pro výrobky:
•	 273,	274,	113

Doporučené použití:
•	 Pro	bezpečné	a vzhledné	zakončení	na	zakázku	
 upravených rohoží..

Role:
•	 083:	45,7	m
•	 084:	30,4	m
•	 325:	18,3	m

Metráž:
•	 Libovolné	délky

090 Fixační podložka 085 Kobercová kotva Velcro®

•	 Podložka	z pogumované	tkaniny	přilne	k podlaze	a rubu	rohože.
•		 	Na	hladké	podlaze	zajistí	rohož	proti	posouvání,	lze	snadno	

odstranit a nezanechává stopy po lepidle.
•		 Podložka	se	vkládá	mezi	rohož	a podklad,	přibližně	10	cm	od		
 okraje rubu rohože.

Doporučené použití:
•	 Proti	posouvání	interiérových	rohoží.

Role:
•	 60	cm	x	30,4	m
•	 91	cm	x	30,4	m

Metráž:
•	 v	šířích	60	a 91	cm	

•	 Nalepovací	pásky	zajistí	rohož	proti	posouvání	po	kobercích.

Doporučené použití:
•	 K	instalaci	rohoží	na	stávající	kobercové	krytiny.

Role:
•	 2,54	cm	x	22,8	m

Metráž:
•	 Libovolné	délky

•	 K	lepení	náběhových	hran	a kobercové		
 kotvy Velcro®.
•		 Plastová	lahvička	50	g.

086 Lepidlo Notrax® 
Super Glue

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Vysvětlivky
Decalon® je příze z polypropylenových vláken o průřezu 
2750 denier, vyvinuté společností Notrax®. Umožňuje výrobu 
rohoží atraktivních vzorů a barev s vysokou odolností proti 
opotřebení a výbornou schopností přijímat vlhkost.

Denier je údaj o síle vláken, ze kterých je příze zhotovena. 
Společně s hustotou (počtem) vláken a váhou příze na 
čtvereční metr rohože rozhoduje o kvalitě vchodových 
rohoží, jejich životnosti a také čisticích a sušicích vlastnostech.

Needlepunch je způsob výroby kobercových rohoží, 
při kterém se používají současně čtyři různé tloušťky 
polypropylenového vlákna, od velmi jemného po velmi silné. 
Takto vyráběné rohože jsou velmi odolné a mají výborné 
čisticí vlastnosti.

Tufting je způsob výroby rohoží, při kterém jsou vlákna 
rohože všita do podkladu. Notrax používá pouze ta 
nejkvalitnější vlákna s výbornou absorbcí vody. Tato 
technologie umožňuje širokou škálu barev a vzorů.

Vinyl, v chemickém názvosloví polyvinylchlorid, také znám 
pod zkratkou PVC. Jedná se o polymer, plastickou hmotu, 
upravenou na pružný trvanlivý a voděodolný materiál, ideální 
jako podklad rohoží a to především větších délek. Vinyl 
používaný společností Notrax® neobsahuje toxický DOP. 
PVC je recyklovatelné.

DOP je zkratka pro Dioctyl ftalát [bis(2-ethylhexyl)-ftalát], 
aditivum používané pro měkčení vinylových směsí. Tato látka 
není stabilní a postupně se uvolňuje do vzduchu, půdy a vody. 
Kontakt s ní způsobuje vážné zdravotní problémy. Výrobky 
Notrax® tuto látku neobsahují.

SBR je zkratka pro Styreen Butadieen Rubber, syntetickou 
pryž. Úpravou chemického složení lze modifikovat její 
vlastnosti jako např. pružnost, pevnost v tahu nebo odolnost 
proti otěru. Této vlastnosti využívají vývojáři společnosti 
Notrax® k dosažení optimálních vlastností svých výrobků. 
Ze SBR pryže se lisují podklady nejodolnějších rohoží 
s protiskluzným dezénem.

Nitril nebo také NBR jsou oborové názvy pro Acrylonitrile 
Butadiene Styrene. Tento typ syntetické gumy je 
charakteristický tvarovou stálostí, pevností a vysokou 
odolností vůči teplu, olejům a širokému spektru chemických 
látek. Designové a logové prací rohože Notrax® jsou vyráběny 
na podkladu ze 100% syntetické nitrilové gumy.

Čištění a údržba
Proč jsou tak důležité . . .

•	 	Vlákna	rohoží	jsou	obrušována	o zachycený	písek.	
Pravidelné čištění tento proces zpomaluje.

•		 	Zachycené	nečistoty	je	třeba	z rohože	odstranit	dříve,	
než se vyčerpá její akumulační kapacita. Po té již rohož 
není schopna plnit svoji funkci.

•		 Pravidelné	čištění	zároveň	zlepšuje	celkový	vzhled		 	
 vstupních prostor, tedy míst, kde si návštěvník při   
 vstupu do budovy utváří svůj první dojem.

Vnitřní savé rohože Notrax®

Vysávání: denně

Extrakční vysávání: 
pravidelně

Venkovní nesavé rohože Notrax®

Vysávání: denně

Vysávání pod rohoží: 
týdně

Omytí vodou a saponátem: 
pravidelně

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Ať již hledáte rohože do suchého nebo mokrého prostředí, do kanceláře architekta 
nebo třísměnného hutního provozu, v tomto katalogu jistě naleznete to správné 

řešení. Rohože Notrax® se Vám odvděčí zvýšenou produktivitou práce,  spokojeností 
zaměstnanců a nižším počtem pracovních úrazů.


