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ROHO Ž E

• z prírodnej gumy
• do miest s dlhou dobou státia pri práci

ROHOŽ NORDIC LITE

Prepracovaný drenážny systém zaisťuje vždy dobrý odvod tekutín a drobných nečistôt. 
Určená na ochranu podlahy nástrojov a predmetov pred zničením v dôsledku nárazov. 
Červený variant je odporúčaný do gastronomických prevádzok.

dĺžka × šírka mm 1500 × 1000 1500 × 1000

výška mm 14 14
farba čierna červená
hmotnosť kg 14 14

obj. č. 2G 507 653 2G 507 654
€ 126,30 187,50

• z prírodnej gumy
• verzia špeciál odolná voči agresívnym olejom, riedidlám, kyselinám a pod.
• robustná, k väčším strojárskym celkom, do ťažkých prevádzok a pod.

ROHOŽ SAFE LINK

Menšie drenážne otvory tvoria kompaktný, protišmykový povrch a umožňujú odvod 
priemyselných tekutín, napr. mazív a olejov. Obvod rohože tvorí nábehová hrana, ktorá 
dovoľuje nájazd vozíkov aj áut a bráni zakopnutiu. Možno spájať do pásov pomocou 
špeciálne tvarovaných zámkov.

• z prírodnej gumy
• robustná a zároveň ľahká
• šedá farba

ROHOŽ SAFE LINK LITE

Chráni podlahu, nástroje a predmety pred zničením v dôsledku nárazov. Pri práci pri 
strojoch znižuje bolesť kĺbov, nôh a chrbtice.

diel rohože samostatná rohožka stredný diel bočný diel

dĺžka × šírka mm 1570 × 980 1570 × 980 1570 × 980
výška mm 22 22 22
hmotnosť kg 20 20 20
štandard obj. č. 2G 507 655 2G 507 656 2G 507 657

€ 100,60 100,60 100,60
špeciál obj. č. 2G 606 053 2G 606 054 2G 606 055

€ 112,- 112,- 112,-

d × š × v mm 1520 × 910 × 13

hmotnosť kg 13
obj. č. 2G 507 658

€ 103,20

€/ks 2G 507 658

103,20
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