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ROHO Ž E

typ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆
baliaca jednotka ks 6 6 6 6 1 1 1
dĺžka × šírka mm 800 × 600 800 × 600 800 × 600 800 × 600 1200 × 800 1200 × 800 1200 × 800
výška mm 22 22 22 43 22 22 43
úžitková d × š mm 760 × 560 760 × 560 760 × 560 760 × 560 1160 × 760 1160 × 760 1160 × 760
druh rohože kamienkový vzor peniažkový vzor guľkový vzor záťažová guľkový vzor peniažkový vzor peniažkový vzor

nosnosť plošná t/dm² 3.3 3.3 3.3 3.3 2.5 2.5 3.3
ks kg 11.5 12.5 11.5 18 20 20 32
 obj. č. 2G 272 750 2G 272 752 2G 272 753 2G 272 754 2G 508 492 2G 508 491 2G 508 494
 €/bal. 88,10 88,10 88,10 113,90 27,- 27,- 37,75

Pre haly a chodby, skladovacie plochy, predvádzacie a výstavné plochy.

Pre výrobné a skladovacie haly, chodby, garáže, dielne, zimné štadióny.

Pre prevádzky s väčšou záťažou – podlahy skladov, dielní a výrobných hál, vnútorné 
výstavné plochy, garáže.

Pre prevádzky s väčšou záťažou – podlahy skladov, dielní a výrobných hál, vnútorné 
výstavné plochy, ustajnenie koní a dobytka, psince, vonkajšie akcie, garáže.

Pre prevádzky s väčšou záťažou – podlahy skladov, dielní a výrobných hál, garáže, 
vnútorné výstavné plochy.

Pre prevádzky s vysokou záťažou – futbalové štadióny, cirkusy, púte, pivné 
slávnosti, vonkajšie akcie, ochranu trávnika.

Pre prevádzky s vysokou záťažou – futbalové štadióny, cirkusy, púte, pivné 
slávnosti, vonkajšie akcie, ochranu trávnika.

d × š × v mm 400 × 100 × 22 400 × 100 × 22 400 × 100 × 22 400 × 100 × 43 400 × 100 × 22 400 × 100 × 22 400 × 100 × 43

hmotnosť kg 0.6 0.6 0.6 1.2 0.6 0.6 1.2
pod dosku obj. č. 2G 272 755 2G 272 755 2G 272 755 2G 272 756 2G 272 755 2G 272 755 2G 272 756

€ 3,15 3,15 3,15 4,10 3,15 3,15 4,10
nad dosku obj. č. 2G 272 757 2G 272 757 2G 272 757 2G 272 758 2G 272 757 2G 272 757 2G 272 758

€ 3,15 3,15 3,15 4,10 3,15 3,15 4,10

Nájazd so spojovacím zámkom „POD dosku“ alebo „NAD dosku“.

pod dosku

nad dosku

Príslušenstvo:

• vyrobené z granulátu PVC
• rozmer dosky 800 × 600 alebo 1200 × 800 mm
• kompaktné a pevné spojenie pomocou zámkov
• jednoduchá montáž aj demontáž
• aplikácie na spevnené vonkajšie aj vnútorné povrchy
• odolné proti chemikáliám, poveternostným vplyvom
• ťažko horľavé
• protišmykový povrch

Izolačné a vyrovnávacie podlahové dosky môžu byť použité vo vnútornom aj vonkajšom 
priestore bez ohľadu na potrebu zaťaženia.
Sú určené pre výstavné priestory, sklady, výrobné haly, stajne, parkúrové plochy, 
športové štadióny, ako ochrana trávnikov pri koncertoch a tiež na detských ihriskách. 
Jednotlivé diely sú ľahko deliteľné pre presné položenie v členitých priestoroch.
Plochy utvorené z dosiek je možné ukončiť a uzavrieť nájazdmi, ktoré umožnia plynulý 
nájazd kolesových vozidiel.
Dosky sú certifikované na skúšky požiarne DIN 4102, ohybu DIN EN ISO 179, chemicko-
fyzikálne DIN 51 958, sú odolné voči oleju, benzínu i voči ďalším chemikáliám a majú 
ekologické osvedčenie. Znášajú posypovú soľ. Veľmi ľahko sa udržujú. Rozmery a tvar 
dosiek a nájazdov možno jednoducho upravovať pomocou strojných či ručných píl.

PODLAHOVÁ DOSKA

Nájazdy so spojovacím zámkom „POD dosku“ alebo „NAD dosku“ nutné 
objednať ako príslušenstvo.


