Clean-Tech

שטיחונים מקצועיים

Outdoor שטיחי כניסה חיצוניים

Indoor שטיחי כניסה פנימיים

שטיחונים למטבח המקצועי

שטיחונים לבתים פרטיים
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שטיחי לוגו

שטיחונים מקטיני עייפות
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DIAMOND PLATE, Single Sponge 9/16"
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Sizes

DIAMOND PLATE, Single Sponge 9/16"

Placeme

שטיחי כניסה פנימיים

חסכון בהוצאות  -הקטן הוצאות כח אדם

מאחר ופחות לכלוך ולחות ינדדו פנימה ,אל תוך המבנה ,שטיחי סופחי
לכלוך יקטינו את הוצאות התחזוקה שלך.

שמור על השקעתך

אבק ולכות יכולים להשפיע על ציוד מכני יקר ,פריטי
אלקטרוניקה רגישים ,מערכות מיזוג אויר ואוורור ,מעליות
ואפילו מתקני אבטחה.
כמו כן ,כאשר אין שום הגנה ,נתיבי תנועה מרכזיים בבניין ייראו
שחוקים ,שרוטים ומלוכלכים.

Wallnut

Regal Red

Indigo

תכונות השטיח

•  100%ניילון בצביעה מולקולארית (.)Solution Dyed Nylon
• ניקוי בשטיפה רטובה במים ודטרגנט.
• אין איבוד צבע.
• אינו מלבין מחומרי הלבנה כמו אוקונומיקה.
• הצבע אינו מדמם.

שטיחי  Clean-Techמיוצרים
מסיבי ניילון בצביעה מולקולארית
()Solution Dyed Nylon
מהי צביעה מולקולארית? (Solution Dyed
.)Nylon

צביעה מולקולארית היא שיטת החדרת פיגמנט הצבע לתוך
הסיב כאשר הסיב נמצא במצב נוזלי .כלומר ,החדרת צבע
פיגמנט כתום לנוזל מתקבל סיב שכולו בצבע כתום מלא .על
מנת להבין טוב יותר ,ניתן להשוות זאת לגזר וצנון .כאשר ,הגזר
צבוע לאורכו ולתוכו ,הצנון צבוע חיצונית בלבד .הסיב שמייצג
הצנון נצבע לאחר הייצור ,כך שרגיש יותר לתופעות של דהייה,
הלבנה ושחיקה.

Slate Grey

Charocal Grey

שטיחי לוגו
שטיחי לוגו יוצרים
רושם תדמיתי לעסק
.שלך
נוכל להדפיס על גבי
השטיחון כל סוג של
.טקסט או לוגו
מגוון רחב של גדלים
.שונים
קשת צבעים רחבה
לבחירת הצבעים
.לשטיחון שלך
השטיחון כביס במכונת
כביסה תעשייתית והינו
רב שימושי לשנים
.רבות
.תוצרת ארה”ב

27 color Palette
Burgundy 100

Black 108

Forest Green 117

Yellow 128

Charcoal 101

Gold 109

Navy 118

Aquamarine 130

Brown 102

Emerald Green
110

Rose 119

White 140

Dark Gold 103

Chocolate 111

Sandalwood
120

Turquoise 104

Red 112

Steel Blue 121

Purple 105

Cranberry 114

Suede 123

Light Blue 106

Grey 115

Clay 126

Royal Blue 107

Silver 116

Orange 127

Color squares are meant
to provide general color
examples only. To see
how colors will appear on
printed logo mats, please
refer to a Prestige Logo
Mats color swatch book.

•

•
•
•

•

-ניתן למקם ב
מעברים
* לובי
* אשנבי שירות
בכל מקום שבו תרצה
שיראו את הלוגו שלך

Picture frame backing ensures
stability on hard surfaces and
carpeted floors
State-of-the-art printing
provides eye-catching
definition and visual
clarity

P

• שטיחון עמיד במיוחד לשימוש חיצוני למבנה.
• מגרד חול ולכלוך מוצק מהסוליות.
• מונע החלקה.
• קל לשטיפה

Clean-Tech

שטיח כניסה חיצוני
:Super Grip

Clean-Tech

שטיחונים למטבח
המקצועי
• משטח נגד החלקה
• מיועד למקומות עם מעורבות של שמנים
ורטיבות כמו :מטבחים ,ספא ,אזורי הכנת
מזון ,בארים ,חדרי הלבשה ,סאונה ,לצידי
הבריכה וכל מקום שבו ישנה רטיבות על
הרצפה.
• דוחה שמנים ,כך שמונע התפתחות של
ריחות ,גדילה של חיידקים ועובש.
• קל לתחזוקה וניקיון ,נשטף תחת צינור
מים וסבון או נכנס למכונת כביסה
תעשייתית.

בנוסף:

• עושה עבודה של מדרסים בנעליים ומונע
עייפות ממושכת בעמידה.
• חסין בפני קרעים ושבירות של הגומי.
• מונע שבירת כלים בעת נפילתם על המשטח.

ניקיון ותחזוקה

• השטיחונים כביסים במכונת כביסה
תעשייתית.
• דרכי תחזוקה נוספים :ניגוב ,טיטוא,
צינור מים ותלייה לייבוש.
• השתמש רק במים חמים
וסבון.
• אל תשתמש בחומרי
ניקוי להלבנה.

מגיע
בגדלים
בגודל:

•  0.60/0.90מ'
•  0.90/1.50מ'
•  0.90/3.00מ’
•  1.20/1.80מ’

לשימוש ב:

• מטבחים
• אזורי הכנה והגשת אוכל
• בארים
• חדרי הלבשה
• כניסות
• לצידי בריכות
• כל מקום שקיימת בו סכנת החלקה כתוצאה ממים ושמן.

שטיחונים מונעי עייפות

Soft Step
Soft Step

IncreaSe ProDuctIvIty anD
reDuce DIScomFort
IncreaSe ProDuctIvIty anD
reDuce DIScomFort

Features & Benefits

מפרט
טכני
ותועלות

Features & Benefits

Plush, vinyl construction mats are perfect for work areas of all sizes. Easily customizable
to shape to your facility (simply cut with scissors), these mats are an excellent choice when
accommodating workers in uniquely shaped environments.
DIAMOND PLATE, Single Sponge 9/16"

• מקטין עייפות ומגדיל
תפוקת העובד
• עשוי מויניל מוקצף גבוהה
המקנה אורך חיים למוצר
• מקטין עייפות וחוסר
נינוחות
• ניתן בקלות להתאים
בחיתוך לכל צורה וגודל
• טקסטורה למניעת החלקה

DIAMOND PLATE, Single Sponge 9/16"

3"
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Detail

גדלים

' מ0.60/0.90
' מ0.90/1.50
DIAMOND PLATE, Single Sponge 9/16"
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Sizes

Sizes

DIAMOND PLATE, Single Sponge 9/16"

"

3"
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3"
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3"
8

Textured surface for
traction
3"
8

Textured surface for
traction
3"
8

Placement

-בPlacement
ניתן למקם

• אזורי שירות לקוחות
• אזור הקבלה במלון
• עמדות עבודה
• נקודות הגשה

אישורים
ותקנים

אישור תקן אמריקאי למניעת החלקה

אישור בדיקת מעבדה אמריקאית למניעת בערה

אישור תקן איכות Iso 9001

Clean-Tech

בין לקוחותינו
* QAS
* אולמי אורגיל ירושלים
* אולמי ארמונות וולף
* אולמי ברייט הול-אור יהודה
* אולמי גפן פורייה
* אולמי דניאל
* אולמי חאן הדקל
* אולמי מוסקט
* אולמי סיאלו
* אולמי קיבוץ שפיים
* אולמי רויאל בלו-אשדוד
* אולמי רמה
* אולמי רסיטל סיטי
* אופנת ורסצ’ה
* אופנת סגל
* אופרה איטליאנה
* אחוזת השרון אירועים
* ארומה
* ארמונות המלך דוד
* אשדר 2000
* בונה השרון
* בית אבות  -אחוזת בית
* בית אבות  -בית שלום
* בית אבות  -גן בעיר
* בית אבות עד  120הוד השרון
* בית אבות  -עד  120רמת החייל
* בית אבות עד  120ראשון לציון
* בית אבות  -עולי בולגריה
* בית אבות  -פרוטיאה בכפר
* בית אבות  -שבעה כוכבים
* בית אבות  -עירוני הרצליה
* בית האוכל
* בית האופרה
* בית חולים שערי צדק
* בלק סטיר
* בנצ’מרק ישראל
* בנק דיסקונט
* בנק הפועלים
* בנק מזרחי
* בסט בורגר
* ג’אמפ  -מכון כושר ירושלים
* גולדן ספא
* גז טבעי לישראל
* דונר קבב
* דוריס קצבים
* דקור מטבחים
* דרבי בר דגים
* החברה הכלכלית
* היכלי הפנינה
* המכללה למנהל
* המסעדה הסינית האדומה
* הפלאפל של הכפר
* הרודיון-אולם אירועים
* ויו אירועים-ירושלים
* חברת הפח
* חמשת הדגים הכחולים
* טופ האודיו
* טל ספא
* לופט גריל בר
* לחם טאטי
* לחם שמים
* לידו כנרת-טבריה

* לימון אירועים
* מאיר חברה למכוניות
* מוזיאון האדם החי
* מול הים
* מועצה האזורית זבולון
* מועצה אזורית חוף כרמל
* מועצה מקומית כפר יונה
* מיט אנד ווין
* מלון אואזיס-ים המלח
* צלון אופטימה
* מלון אמבסדור-אילת
* מלון אריאל-ירושלים
* מלון ג’רוסלם אין
* מלון דבורה
* מלון דן -אילת
* מלון דן אכדיה הרצליה
* מלון דן פנורמה-אילת
* מלון דן פנורמה-ירושלים
* מלון דן-קיסריה
* מלון הולידי אין-ת”א
* מלון הולידי אין-חיפה
* מלון הייט-ירושלים
* מלון הילטון מלכת שבא-אילת
* מלון הילטון  -ת”א
* מלון המלך שלמה -טבריה
* מלון המלך שלמה -ירושלים
* מלון הסקוטי-טבריה
* מלון הרודס -אילת
* מלו הטיילת
* מלון כפר גלעדי
* מלון לוט -ים המלח
* מלון מג’יק סנרייז
* מלון מעלה החמישה
* מלון מרינה -ת”א
* מלון מרקיורי בת ים
* מלון נהר הירדן
* מלון נובוטל
* מלון סיטי
* מלון עונות
* מלון פלטין
* מלון פרימה -אילת
* מלון פרימה רויאל
* מלון פרימה ת”א
* מלון קיסר טבריה
* מלון קראון פלזה -ים המלח
* מלון קראון פלזה-ירושלים
* מלון קרלטון-נהריה
* מלון רמת רחל
* מלון שלום-ירושלים
* מלון שערי ירושלים
* מסעדות בני הדייג
* מסעדת אבו זיד
* מסעדת אדום בר
* מסעדת אווזי הרצליה
* מסעדת אווזי כפר סבא
* מסעדת אחלה
* מסעדת דיקסי
* מסעדת הברווז
* מסעדת מוניר
* מסעדת מסה
* מסעדת מרקש
* מסעדת סטוקו

* מסעדת פרימייר
* מסעדת צ’יינה לי
* מסעדת ריבר נודלס
* מסעדת שנחאי 2000
* מפגש הסטייק
* מרום ספורט
* מרכז בן גוריון
* מרכז עינב לתרבות
* מרכז רפואי רעות
* משכן אומנויות הבמה
* נאפיס ראשל”צ
* נתיבי הגז לישראל
* סוהו
* סופר פארם אום אל פאחם
* סופר פארם אוריהודה
* סופר פארם ביג
* סופר פארם בית שמש
* סופר פארם בת ים
* סופר פארם גדרה
* סופר פארם התמרים
* סופר פארם לוד
* סופר פארם מודיעין
* סופר פארם משה דיין
* סופר פארם נצרת
* סופר פארם נתניה
* סופר פארם סביון
* סופר פארם עפולה
* סופר פארם קריית גת
* סופר פארם רמת גן
* סופר פארם שיכון דן
* סושף
* ספא ארבע עונות
* ספא קיסר
* ספגטים -הוד השרון
* עדן אירועים על הים
* פז-קיסריה
* פיור אירועים
* פלקסטרוניקס
* פרטנר תקשורת
* צומת גן הורדים
* קאנטרי אירועים
* קזה ברונה
* קיבוץ צובה
* קייטרינג גבאי
* קניון איילון
* קניון חולון
* קניון מרגלית השרון
* קניון עזריאלי
* קפה אנג’ל
* קפ פולה
* קפה קורל
* קפה רימון
* קפה תפוז
* קשתות אירועים
* רוזנפלד
* רשת ארקפה
* רשת טיב טעם
* רשת מסעדות קולינס
* שופרסל
* שירותי בריאות כללית
* שמחה זה אנחנו

