
EHA ManuPlast bazenski protizdrsni tekač
Počutite se varno in udobno

Uporaba:

garderobe, slačilnice

obbazenske površine

tuši

VARNO

ČISTO

ZLOŽLJIVO

Dobavljive barve:

modra rdeča rumena siva bela beige



EHA ManuPlast

Artikel skupina 88 Tehnični podatki:

Materijal zgornji profil: Trdi PVC

EHA ManuPlast protidrsni tekači so primerni Materjial spodnji profil: Mehki PVC

primerni za obbazenske ploščadi, slačilnice Dobavljiva max širina: do 100 cm

vse površine, kjer hodim o bosi. Dolžina roloja max: do 20 m

Skrbijo za okolje brez zdrsov Skupna višina: 12.0 mm

(prtoizdrsna kalsifikacija C) Višina zgornji profil: 4.5 mm

Z lahkoto se zvijejo v rolo ob čiščenju. Višina spodnji profil: 7.5 mm

Širina zgornji profil: 29.5 mm

Dobavljive širine v cm: Širina spodnji profil: 10.0 mm

60cm 80cm 100cm Širina med profili: 8.0 mm

Dobavljive dolžine: Teža: cca. 5,4 kg/m2

min 1 m 10 m role

max 20 m 

role Območje uporabe: -5°C to + 60°C

Drenaža: 8 x 12 mm

Odporno na kemikalije, kisline, luge

v normalnih koncentracijah

Protizdrsnost: Klasifikacija C po DIN E

51097 ( nemški standard )

Cenik ( brez DDV )

Širina tekoči meter 10 m role
role več kot 10 m / 

m

100 cm 53,95 € 480,00 € 50,95 €

80 cm 43,20 € 385,00 € 40,95 €

60 cm 32,95 € 289,00 € 30,95 €



EHA Standard protizdrsni tekač
Bosi ali obuti: vedno varni in čisti

Uporaba:

garderobe, slačilnice

obbazenske površine

tuši

wellnessi

bolnišnice

PROTIZDRSNO

ČISTO

ZLOŽLJIVO

Dobavljive barve:

modra zelena rumena rdeča siva meta slonokoščena



EHA Standard

Artikel skupina 96 Tehnični podatki:

Materijal zgornji profil: Mehki PVC

EHA Standard protidrsni tekači so izredno Materjial spodnji profil: Mehki PVC

varni in higienični. Dobavljiva max širina: do 120 cm

Varni zaradi protidrsnga mehkeha PVC-ja, Dolžina roloja max: do 30 m

higienični zaradi posebnih por, Skupna višina: 12.0 mm

kjer se bakterije ne morejo razmnoževati. Višina zgornji profil: 4.5 mm

Zaradi mehkobe, elastičnosti, protizdrsnosti Višina spodnji profil: 7.5 mm

so primerni za vsako delovno okolje. Širina zgornji profil: 8,6 mm

Širina spodnji profil: 10.0 mm

Dobavljive širine v cm: Širina med profili: 8.0 mm

40   60 80  100 120 Teža: cca. 5,5 kg/m2

Dobavljive dolžine:

min 1 m 10 m role
max 30 m 

role Območje uporabe: -5°C to + 60°C

Drenaža: 8 x 12 mm

Odporno na kemikalije, kisline, luge

v normalnih koncentracijah

Protizdrsnost: Klasifikacija C po DIN E

51097 ( nemški standard ) in

Cenik ( brez DDV ) R10 po DIN E 51130

Širina tekoči meter 10 m role
role več kot 10 m / 

tekoči m

120 cm 81,67 € 647,40 € 70,20 €

100 cm 68,10 € 540,00 € 58,50 €

80 cm 54,50 € 431,60 € 46,80 €

60 cm 40,90 € 323,70 € 35,10 €

40 cm 27,21 € 215,90 € 23,40 €



EHA Premium protizdrsni tekač
Premium higiena in varnost

Uporaba:

obbazenske površine

tuši

wellnessi

PROTIZDRSNO

ČISTO

ZLOŽLJIVO

Dobavljive barve: modra zelena rumena rdeča siva meta

slonokoščena črna bela roza



EHA Premium

Artikel skupina 93 Tehnični podatki:

Materijal zgornji profil: Mehki PVC

EHA Premium protidrsni tekači so: Materjial spodnji profil: Mehki PVC

dobro prilegajoči na tleh, Dobavljiva max širina: do 120 cm

vrhunske kvalitete, Dolžina roloja max: do 30 m

narejeni iz antibakterijskega materiala, Skupna višina: 14.0 mm

kjer se bakterije ne morejo razmnoževati. Širina zgornji profil: 8,6 mm

Širina spodnji profil: 10.0 mm

Širina med profili: 8.0 mm

Teža: cca. 6 kg/m2

Dobavljive širine v cm:

40   60 80  100 120 Območje uporabe: -5°C to + 60°C

Dobavljive dolžine: Drenaža: 8 x 12 mm

min 1 m 10 m role max 30 m role Odporno na kemikalije, kisline, luge

v normalnih koncentracijah

Protizdrsnost: Klasifikacija C po DIN E

51097 ( nemški standard ) in

R10 po DIN E 51130

Cenik ( brez DDV )

Širina tekoči meter 10 m role
role več kot 10 m / 

tekoči m

120 cm 114,10 € 990,00 € 108,70 €

100 cm 95,10 € 838,40 € 90,53 €

80 cm 76,10 € 670,75 € 72,50 €

60 cm 57,10 € 504,00 € 54,40 €

40 cm 38,10 € 335,40 € 36,30 €

Cene veljajo za leto 2014 in so brez vključenega DDV-ja.

Kontakt: andrej.pur@stotinka.si ali 02 / 80 50 430 Stotinka d.o.o.


