
 

 

 

                                            
 

INTEGRA 16 mm                                            
Tinkamas aukštakulniams su tekstilės intarpais 
 

Saugus „Integra 16mm“ įėjimo kilimėlis užtikrina nepriekaištingą purvo ir drėgmės pašalinimą 

bei elegantišką išvaizdą kartu su tarpusavyje sujungtomis detalėmis ir aukštos kokybės kilimėlių 

įdėklais. „Integra 16 mm“ yra ideali vietovėse, kur tikimasi vizualinio patrauklumo. 

 

Sunkusis įėjimo kilimėlis yra specialiai sukurtas įėjimams, kur yra intensyvus judėjimas, pavyzdžiui 

oro uostams, metro stotims, parduotuvėms, prekybos centrams, viešbučiams, biurams, ligoninėms ir 

mokykloms. „Integra 16 mm“ efektyviausias, kai naudojamas vidaus patalpose. 

 

„Integra 16mm“ suteikia galimybę maksimaliai nuvalyti ir surinkti nešamą purvą nuo batų. 

Kilimėlis turi atvirą, tačiau aukštakulniams saugią konstrukciją. 
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„Integra“ 16 mm detalių konstrukcija yra atvira,  

tačiau pritaikyta aukštakulniams. 

 



 

 

 

 

                                            
INTEGRA 16 mm                
 

Blokinės modulinės detalės 

„Integra“ 16 mm detales labai lengva pjaustyti pagal dydį ir formą. Detales galima sumontuoti per 

kelias minutes, nenaudojant specialių įrankių. Blokinės modulinės detalės leidžia jums sukurti bet 

kokio ilgio ir pločio įėjimo kilimėlį. 

 

Lengva priežiūra 

Integra 16 mm įėjimo kilimėlį lengva valyti naudojant įprastą komercinį dulkių siurblį. Atvira 

konstrukcija leidžia purvui ir drėgmei patekti per kilimėlį į žemiau esantį kilimėlį. Tuomet tai galima 

pašalinti suvyniojus kilimėlį ir išvalius paklotą. 

 

Geras drenažas ir neslystantis paviršius 

Integra 16 mm turi slydimui atsparų paviršiaus modelį ir suteikia maksimalų drenažą. Atviro 

tinklelio konstrukcija leidžia vandeniui praeiti per kilimėlį, užtikrinant saugų ir sausą paviršių. 

 

 

   
 

 

 

 

SPECIFICATIONS:   

Medžiaga: UV-atsparus vinilinas. Atsparus daugumai chemikalų ir aliejų. 

Detalės matmenys: 400 x 140 mm  

Pakuotė:  20 vnt / pok (=  1,07 m²) 

Aukštis: 16 mm  

Svoris: 11 kg / m²     

Detalės spalvos: Tamsiai pilka, juoda 

Intarpų sudėtis: 100 % poliamidas 

Intarpų spalvos: Juoda, pilka. 

Temperatūrinis atsparumas: -20ºC - +70ºC 

Riedėjimo apkrova: KfB dinaminis bandymas: 300 kg vienam ratui 

Atsparumas slydimui: DIN 51130: R11 

Gaisro klasifikacija: EN 13501: Bfl - s1 

Emisijos: ISO 16000-9:   TVOC klasė A+ 
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Combo 16 mm aukštakulniams tinkama  blokinė 

detalė yra visiškai suderinama su Integra 16 mm 

kilimine detale. 

 

Intarpų spalvos yra juodos ir pilkos. 

 


