MODULÁRIS PADLÓRENDSZEREK KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI
Ismerje meg a Swisstrax moduláris padlórendszer különféle kiegészítő elemeit, melyek
garázsának vagy bemutató padlójának hasznos elemei lehetnek.

SZEGÉLY ÉS SAROKELEMEK
Ezeket a szegélyelemeket általában garázskapukhoz, ajtókhoz vagy olyan esetekben kell
alkalmazni, amikor a padlólapok nem érintkeznek a fallal. A szegélyelemekhez kapcsolható
sarokelemeket jellemzően kiállítási standokon, bemutató termekben vagy olyan felületnél tudja
használni, ahol a szegélyelemek sarokponton találkoznak. Bejáratok és kiállítási területek
esetén a biztonságos és tökéletes telepítés elengedhetetlen részei ezek a kiegészítők!
A szegély és sarokelemek 19 színben rendelhetőek. A padlólapokhoz hasonlóan méretre
vághatók. Külső kapcsolódási pontokhoz közvetlenül, a belső kapcsolódási pontokhoz
swisstrax adapterrel rögzíthetők.
Mérete: Hosszúság 400mm, Szélesség 62mm, Magasság 18mm.

SWISSTRAX KULCS
Könnyen el akar távolítani egy padlólapot? Meg kell takarítani egy adott helyen a padlólapokat,
vagy fel kell venni egy kis anyát, ami a padló alá esett? A Swisstrax kulccsal távolítsa el a
padlólapokat a kívánt helyről. Használja ezt a horgos szerszámot, amellyel egyszerűen és
gyorsan felszedheti az adott padlólapot. A kibontás nagyon egyszerű, egy határozott
mozdulattal függőlegesen fel kell húznia a Swisstrax padlólapot.

SWISSTRAX CLEANER
A SWISSTRAX CLEANER a Swisstrax lapokhoz kifejlesztett professzionális,
nagy teljesítményű tisztítószer, amely feloldja és eltávolítja a makacs
szennyeződéseket,
mint
zsírok,
olajok
vagy
korom
szennyeződések. Használat után elég vízzel leöblíteni és foltmentesen
szárad. A SWISSTRAX CLEANER oldószermentes, nem éghető,
környezetkímélő és biztonságos munkakörnyezetet teremt. A gazdaságos
használat érdekében a szennyeződés mértékétől függően hígítható.

PARKOLÁS SEGÍTŐ
Nincs több koccanás, teniszlabda vagy fadarab a garázsban. Kerülje el a kisebb ütéseket
járművén vagy a garázs falain a megbízható Swisstrax parkolás segítő
használatával. Használata lehetővé teszi a pontos, precíziós parkolást, anélkül, hogy sérülne
járműve vagy a garázs fala, a garázsba történő beállás során. Egy ívelt hátsó él rögzíti járműve
helyzetét álló helyzetben. Járművenként egy Swisstrax parkolás segítő elegendő, ami a padlóra
rögzíthető ragasztással vagy csavarozással. Használható bármilyen típusú padlóra, Swisstrax
lapokkal vagy anélkül.

AJTÓVÉDŐ
Óvja ajtóit a sérülésektől az ajtóvédő használatával! Hatékony megelőző megoldás a szűk
garázsokban történő ajtónyitások okozta sérülések elkerülésére. Ívelt kivitel 2 belső megerősítő
bordával. Telepíthető tégla vagy betonfalra, fára, gipszkartonra. Rendelhető sárga vagy fehér
színekben.
Mérete: Hosszúság 630mm, Magasság 165mm, Vastagság 16mm

SWISSTYRE - GUMIABRONCS VÉDŐ
Optimális gumiabroncs védelem az abroncsok deformációjának és sérüléseinek a
megelőzésére. A Swisstyre ideális azok számára, akik rendszeresen hosszabb időre leállítják
járműveiket. Rövid idő elteltével óriási erők hatnak az abroncsra, ami azok sérülését vagy
deformációját okozhatja. A Swisstyre elosztja az erőket és kiegyensúlyozza a gumiabroncsok
terhelését. Ideális sportautók, oldtimerek, youngtimerek, lakókocsik, motorkerékpárok és
minden más hosszan álló járművet üzemeltető felhasználó számára. A Swisstyre stabil
műanyagból készül, amely teherbírása eléri a 2 tonnát. A gumiabroncs átmérője legfeljebb 700
mm, szélessége legfeljebb 350 mm lehet. Csúszásgátló gumiszőnyeggel együtt szállítva.

CSÚSZÁSGÁTLÓ GUMIALÁTÉT
A csúszásgátló gumialátét használatát abban az esetben javasoljuk, ha az eredeti felület nagyon
csúszós vagy a telepített Swisstrax padló széleit nem falak határolják (Pl. autóbemutató termek,
kiállítási standok). A csúszásgátló gumialátét használata csúszásmentes alapot hoz létre, ami
megakadályozza a padlólapok elmozdulását. Újrahasznosított gumiból készül, ami nagyon jó
hőszigetelő tulajdonságokkal is rendelkezik.

OLAJFELITATÓ LAPOK
Szivárog az olaj a járműveiből? Legyen biztonságban a Swisstrax padlólapok alá helyezett
speciális olajfelitató lapokkal, amik teljesen elnyelik az olaj, üzemanyag vagy más
rendszerfolyadék szivárgását. Ezek az olajfelitató lapok könnyen telepíthetők és később
cserélhetők a Swisstrax lapok alatt. Egy lap kb. 1 liter folyadékot képes felitatni. A használt
felitatólapok veszélyes hulladéknak minősülnek, gondoskodjon a megfelelő ártalmatlanításról.
Saját és járműve üzembiztonsága érdekében mihamarabb gondoskodjon a szivárgás
megszüntetéséről, illetve a csúszásveszély miatt takarítsa meg a szennyezett Swisstrax
burkolatot SWISSTRAX CLEANER tisztító folyadékkal.
Olajfelitató lapok mérete 400 x 500mm.

