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כאשר דורכים על השטיחון, לולאות הויניל מתכופפות
תחת הלחץ ומאפשרות לסוליית הנעלים לטבול
בתמיסת חיטוי. לולאות הויניל מגרדות לכלוך

ומספקות פעולות קרצוף אוטומטיות המפרקות את
Sani-Max 343 המזהמים מהנעלים.ייחודו של משטח
בכך שהוא שומר בתוכו את תמיסת החיטוי ומונע את

אידויה, בנוסף המשטח יוצר הפרדה בין הלכלוך
שנצבר לבין תמיסת החיטוי ובכך ובכך מאט את קצב

ההתכלות של התמיסה.

Sani-Max™ סני-מקס™
שטיחון  סף  לניקוי וחיטוי נעלים

מיוצר על ידי חברה הולנדית אחת
היצרניות הגדולות בעולם  לשטיחי

רצפה תעשייתיים

מיועד לחיטוי הנעליים בכניסה לאזורים רטובים / יבשים ושומניים

מומלץ במיוחד בכניסה לאזורים עם תנועה קלה עד
בינונית כמו:מרפאות, קליניקות, מעבדות, מטבחים
מקצועיים, מסעדות וברים, חדרי ארונות לעובדים

ובכל מקום שיש צורך לנקות את התפשטות חומרים
.מזהמים

השטיח יכול להכיל עד 4 ליטר חומר חיטוי

משרד הזמנות: 077-9616121

הדגמה

https://youtu.be/4hpy94vs5vs
https://youtu.be/4hpy94vs5vs


סביבת עבודה:  אזורים רטובים / יבשים ושומניים 
סיווג: שטיחים ארגונומיים, לא מתכלים ובטיחותיים.

אינדיקציות לשימוש: מרפאות, קליניקות, מעבדות, מטבחים
מקצועיים, למסעדות וברים, חדרי ארונות לעובדים ובכל מקום שיש

צורך לנקות את התפשטות חומרים מזהמים.
פני המשטח:  ספגטי- עשוי ליפופים של חוטים קשיחים שזורים

אחד בתוך השני.
עוצמת שימוש: תנועה קלה עד בינונית.

התקנה ושימוש: התקנה: הנחת השטיחון  ללא צורך בהתקנה.
 

PVC 100% סלילים עדינים (קוטר גדיל 0.35 מ"מ) של•
•שומר בתוכו את תמיסת החיטוי ומונע את אידויה מאט

את קצב ההתכלות של התמיסה
•סלילי ויניל גמישים מספקים פעולת קרצוף לניתוק

מזהמים מהנעלים
•עמיד בפני שמן

ניתן לניקוי בקלות, עמיד לאורך זמן רב
עובי כולל: 10 מ"מ

(DOP ללא) ויניל
 צבעים זמינים: פחם

מידות סטנדרטיות: 68 ס"מ על 88 ס"מ

(DOP ללא ) חומר: ויניל שחור
משקל ק"ג / מ"ר: 3.8מבדקים:
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Sani-Max™ סני-מקס™
שטיחון  סף  לניקוי וחיטוי נעלים

תאור כללי:

מיועד לחיטוי הנעליים בכניסה לאזורים רטובים / יבשים ושומניים

תכונות ויתרונות

Sani-Max™

:מפרט טכני

משרד הזמנות: 077-9616121
054-6650523

יבואן רשמי ובלעדי


