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Preproge za preprečevanje 
utrujenosti in večnamensko uporabo

Vaše prednosti:

• Pozitiven ergonomski učinek, ki razbremeni mišice, sklepe, noge in 
hrbtenico. Zelo dobro blaži tresljaje  in pospešuje gibljivost nog in 
stegenskih mišic.  Zmanjšuje bolniške odsotnosti.

• Zmanjšuje utrujenost.  Povečuje učinkovitost sodelavcev, izboljšuje 
počutje in produktivnost. 

• Ergonomsko testirano.

• Odporna proti drsenju brez PVC-ja.

Ergonomic Plus Safety

Preproga za preprečevanje utrujenosti za 
industrijsko uporabo na stoječih delovnih 
mestih

Standardne velikosti:  
60 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm

Standardi: 
•  Požarna zaščita ustreza klasifikaciji DOC-FF-1-70
•  Certifikat za odlično oprijemljivost NFSI 101-C

Ergonomic Plus 
brez rumenih varnostnih trakov 

Standardne velikosti:
60 x 85 cm
85 x 150 cm



Ergonomic

Preproga za preprečevanje utrujenosti s 
povečanimi izboklinami za stoječa delovna 
mesta.

Allround Antibac

Preproga za preprečevanje utrujenosti 
primerna za mokre površine.

Allround

Trpežne gumijaste preproge za večnamensko 
uporabo. 

Standardne velikosti: 
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm

Standardi: 
•  Požarna zaščita ustreza klasifikaciji EN 13501-1 Dfl-s1
•  Certifikat za odlično oprijemljivost NFSI 101-C

Uporaba:
notranji prostori, proizvodne hale, pohodne površine 
v lokalih, velike kuhinje,… Primerna za izenačevanje 
neravnih tal. Preprečuje zdrs in ščiti pred hladnimi 
tlemi. Odporna na olje in primerna za talno ogrevana 
tla. Antistatična.

Standardne velikosti: 
86 x 143 cm

Standardi:
•  Klasifikacija negorljivosti: EN 13501-1 Efl
•  Certifikat za odlično oprijemljivost: NFSI 101-C
•  Certifikat anti-mikrobne lastnosti

Področja uporabe:
kuhinje, lokali, tovarne. Primerna tudi za zunanjo 
uporabo. Reliefna  površina z luknjami omogoča od-
tok vlage. Anti-mikrobne lastnosti: preprečuje razvoj 
vonjav, bakterij in gliv.

Standardne velikosti: 
Rebrasti vzorec:
 85 x 150 cm
 85 x 300 cm
Vzorec šahovnice:
 115 x 175 cm

Standardi:
•  Klasifikacija negorljivosti: EN 13501-1 Efl
•  Certifikat za odlično oprijemljivost: NFSI 101-C

Vsestranska možnost uporabe:
za delovna mesta na prostem in v zaprtih prostorih. 
Uporaba v zaledenelih območjih. Preprečuje vnos uma-
zanije (pesek, gramoz, sneg,…) v notranje prostore. 
Odporna na olja, maščobe in topila. Antistatična
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Z veseljem vam svetujemo!

01 563 71 00
info@salesianer.si

SALESIANER MIETTEX PERITEKS d.o.o.
Blatnica 2, 1236 Trzin

salesianer.si

Upravljanje tekstila   
pri najboljših.

30-krat v vaši bližini. V 10-ih državah.
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Avstrijsko družinsko podjetje SALESIANER je 
bilo ustanovljeno leta 1916 in je trenutno dejavno 
v desetih državah. 

Podjetje namenja poseben pomen higieni, 
kakovosti in individualni oskrbi. 

Zagotavljanje nemotene oskrbe strank in 
zavzemanje za trajnostni razvoj sta glavni 
prioriteti podjetja.


