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TOPWELL FLEX 
Įėjimo grotelės 

 

 

Įėjimo grotelės ir kilimėliai yra sukurti kaip patraukli ir lengvai prižiūrima kojų valymo sistema 

visose intensyvaus judėjimo vietose, kaip oro uostai, prekybos centrai, viešbučiai, biurai, visuomeniniai 

pastatai, daugiabučiai, bei individualūs namai ir t.t. Mažiau nešamas purvas į pastato vidų reiškia mažesnes 

valymo išlaidas, sumažina paslydimų tikimybę ir pagerina bendrą įvaizdį. Pagrindinio įėjimo grotelės 

Topwell Flex puikiai atlieka gramdymo, valymo, nusausinimo, bei purvo surinkimo funkcijas. Tvirti 

šepetėlio šereliai pašalina, nugramdo stambų purvą iš batų pado protektoriaus tarpelių. Guminės juostos 

nuvalo likusį smulkų purvą, bei suteikia stabilumo jausmą besivalančiajam. Aukštos kokybės tekstilės 

(kilimo) juostos sulaiko dulkes ir puikiai sugeria drėgmę.  

 Grotelių pagrindą sudaro aliuminio profilis sujungtas gumine jungtimi. Pagal kliento pageidavimus 

grotelės gaminamos su trigubo šepetėlio, gumos ar tekstilės intarpais. Grotelės gaminamos su atviros 

konstrukcijos jungtimis. Topwell Flex suprojektuota taip, kad visas purvas per tarpelius patektų po 

grotelėmis, taip jos visuomet atrodo švarios. Guminės jungtys suteikia grotelėms lankstumo, jas lengva 

susukti ir išvalyti po jomis esantį purvą. Grotelės montuojamos grindų įgilinime arba nepriklausomoje 

vietoje su nuolydžiu. 
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Medžiaga Aliuminio profilis su triguba šepečio (B), gumos (R) ar tekstilės (T) juostomis. 

Atsparus UV spinduliams. 

Šepetėlis – nailonas 6.6 (poliamidas);  

Guma – PVC-P;  

Tekstilė – PP. 

Matmenys Pagal kliento poreikius 

Aukštis 18 mm 

Profilio storis 1,3 mm 

Spalva Guma – juoda, pilka; 

Tekstilė – juoda, tamsiai pilka, ruda; 

Šepetėliai – juoda, tamsiai pilka, šviesiai pilka, ruda, tamsiai žalia, mėlyna, tamsiai 

raudona 

Atsparumas dėvėjimuisi Maksimali apkrova iki 2,5 t / m2 

Priežiūra Purvas pašalinamas vakuuminiu siurbliu, aukšto slėgio vandens srove 

Montavimas Grindų įgilinime naudojant L formos kampainį 25/25/3mm. Nepriklausomoje 

vietoje takelis su aliuminio kampu 45mm nuolydžio ilgiu.  

Garantija 3 metai 
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