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Podložky pod stoličky na koberce
Priehľadné podložky pod stoličky hrúbky 2,5 mm z vysokokvalitného 
vinylu chránia koberec proti oderu, poškodeniu a vyliatej vode pri po-
hybe stoličky. Charakterizuje ich vysoký jas, priehľadnosť a  precíz-
ne spracovanie. Oblé rohy a tvarované hrany uľahčujú nájazd stoličky 
na   podložku. Profi lované špicaté krúžky dĺžky 5  mm v  spodnej čas-
ti podložky zabraňujú pohybu podložky po koberci, pričom nepoško-
dzujú štruktúru koberca. Podložky si udržiavajú svoje vlastnosti pri tep-
lote 1 – 30 °C. Neobsahujú škodlivé a  jedovaté látky, ako je kadmium, 
olovo a ftaláty. Podložky v tvare písmena T sú ideálne pod typizovaný 
stôl. Uvedené rozmery sú vrátane odsadenia pod stôl cca 48 × 25 cm, 
resp. cca 64 × 30 cm.

Obj. kód Názov Rozmery Cena €

1 QC0158 98 Podložka pod stoličku na koberce 122 × 91,4 cm 49,80
QC0158 99 Podložka pod stoličku na koberce 152,4 × 116,8 cm 79,30

2 QC0022 55 Podložka pod stoličku na koberce v tvare T 122 × 91,4 cm 47,60
QC0022 56 Podložka pod stoličku na koberce v tvare T 134,6 × 114,3 cm 68,30

Podložky pod stoličky na tvrdé podlahy
Priehľadné podložky pod stoličky hrúbky 2 mm z vysokokvalitného vi-
nylu, primárne určené na tvrdé podlahy a lamináty, môžu byť umiest-
nené aj na  podlahe s  kobercom. Chránia povrch proti oderu, poško-
deniu a  vyliatej vode pri pohybe stoličky. Charakterizuje ich vysoký 
jas, priehľadnosť a  precízne spracovanie. Oblé rohy a  tvarované hra-
ny uľahčujú nájazd stoličky na podložku. Podložky si udržiavajú svo-
je vlastnosti pri teplote 1 – 30 °C. Neobsahujú škodlivé a jedovaté látky, 
ako je kadmium, olovo a ftaláty. Podložky v tvare písmena T sú ideálne 
pod typizovaný stôl. Uvedené rozmery sú vrátane odsadenia pod stôl 
cca 48 × 25 cm, resp. cca 64 × 30 cm.

Obj. kód Názov Rozmery Cena €

3 QC0159 00 Podložka pod stoličku na podlahy 122 × 91,4 cm 49,80
QC0159 01 Podložka pod stoličku na podlahy 152,4 × 116,8 cm 79,30

4 QC0001 91 Podložka pod stoličku na podlahy v tvare T 122 × 91,4 cm 49,90
QC0001 92 Podložka pod stoličku na podlahy v tvare T 134,6 × 114,3 cm 63,90

Rohož Rampmat
Exteriérová rohož vyrobená z odolnej gumy. Vyvýšený kruhový povrch 
slúži na zoškrabávanie sutín, blata a snehu z podrážok. Skosené hrany 
znižujú riziko zakopnutia a umožňujú plynulý prechod vozíkov a kočí-
kov. Výborná protišmyková úprava v súlade s normou EN 13552, proti-
šmyková kategória R10. Výška rohože 10 mm.

Obj. kód Názov Rozmery Farba Cena €

CP1001 52 Rohož exteriérová Rampmat  80 × 120 cm čierna 33,–

6 CP1001 50 Rohož exteriérová Rampmat 100 × 150 cm čierna 42,–

 Podložky pod stoličky,  rohože

Rohož Orthomat Offi  ce
Pracovná rohož z  polyuretánu, pružného materiálu, ktorý je známy 
svojou trvanlivosťou. Starostlivo navrhnutá rohož s penou s vysokou 
hustotou poskytuje správnu rovnováhu medzi odpružením a oporou 
nôh pre užívateľov polohovateľných stolov. Textúrová spodná strana 
so skosenými okrajmi znižuje riziko zakopnutia, pričom tvorí rovný po-
vrch s  podlahou. Vhodná do  väčšiny kancelárskych pracovísk. Výška 
16 mm.

Obj. kód Názov Rozmery Cena €

5 CP1000 10 Rohož Orthomat Offi  ce  50 × 80 cm 93,–
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