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Vážený zákazníku,
gratulujeme Vám k zakoupení vstupní rohože emco. Do rukou se vám dostává 
značkový výrobek, jež je výsledkem našeho neutuchajícího úsilí  o technickou 
dokonalost, trvanlivost a exkluzívní vzhled.  Současná úroveň výrobků emco 
vyplývá z našich dlouholetých zkušeností a odborných znalostí. Při používání 
výrobků emco vám přejeme hodně radosti a spokojenosti.

Důležité pokyny k čištění:
Aby Vaše rohožka emco vydržela co nejdéle, řiďte se prosím následujícími 
instrukcemi: Chůzí přes rohožku dochází k zachycování špíny a jejímu 
propadávání  mezi její profily (1). Volná špína v mezerách se dá vysát a tu 
odolnější snadno smetete po srolování rohožky (2). Dle potřeby můžete 
stavební lůžko rohožky vytírat. U rohoží o větší hmotnosti se doporučuje 
vždy odrolovat polovinu a čistit po částech.

Montážní pokyny:
Montážní rám musí být v rovině se stěrkou a okolní podlahovou krytinou. 
Dno stavebního lůžka, nejčastěji stěrka musí být v maximální rovině. 
Všechny nerovnosti musí být z podkladu odstraněny před pokládkou rohože. 
Doporučujeme použít samonivelační stěrku.

Údržba a čištění

Vstupní rohož emco je navržena tak, aby nejvíc nečistot propadlo mezerami 
do stavebního lůžka rohožky. Přesto je vhodné o rohožku pravidelně pečovat 
a čistit ji, výsledky čištění jsou pak trvalejší a rohožka déle vydrží. Frekvence 
čištění, používané nástroje a prostředky pak záleží na druhu a intezitě 
znečištění.

Lehké znečištění:
Podle potřeby stačí rohožku pravidelně luxovat výkonným vysavačem. (3)

Střední znečištění:
Po vysátí a srolování je vhodné rohožku a její stavební lůžko vyčistit ručním 
smetákem. (4)

Silné znečištění:
Po vysátí a vyčištění lůžka lze rohožku omýt vysokotlakou myčkou  WAP 
ze vzdálenosti min. 30 cm. Rohožku nechte krátce oschnout a pak se může 
vrátit na své místo. (5) Rohožka se dá umýt i  klasickými přístroji na čištění 
podlah (např. Duplex).

Systémy vstupních rohoží emco 
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Výměna čistících vložek

Poměrně často se můžeme u čistících rohoží setkat s místy propálenými od 
cigaret, se zbytky žvýkaček, či mastnými skvrnami. Nehledě na to, že vložky, 
po nichž šlapaly milióny nohou, bude nakonec stejně potřeba vyměnit.  
Výměna čistících vložek mnohonásobně zvyšuje ekonomickou efektivnost 
rohožek emco.  Hliníková nosná konstrukce rohožky zůstává, vyměnují se 
pouze vložky . Rádi Vám s výměnou poradíme.

Postup:
■ Ručně odstraňte staré vložky (6).
■ Z hliníkové konstrukce odstraňte špínu a zbytky čistících vložek (7).
■ Nová vložky pečlivě navlékněte do konstrukce. Přečnívající konce uřízněte 

(8).

Výměna čistících vložek naším servisním oddělením: 
Náš servisní tým je Vám kdykoli k dispozici s mobilním zařízením na výměnu 
vložek (9). Neváhejte se na nás obrátit.

Odborné rady týkající se zaměřování a pokládky 

Doporučujeme: servisní tým emco pro zaměření a pokládku. Zkušenosti 
získané na  500,000 m2 vstupních rohoží vyrobených na míru pro různé účely 
vytvářejí ideální předpoklady a potřebnou úroveň know-how pro zaručený 
úspěch. (10-13).

Hlavní výhody servisu emco:
■   záruka zdárného výsledku
■   vyhnete se nákladným a časově náročným opravám
■   profesionální řešení
■  bezchybná zaměřovací služba, která zaměří i speciální tvary pomocí 

laserového zaměřovacího přístroje
■   na vyžádání provedeme výměnu čistících textilních vložek přímo na místě

Montážní rámy a  průvodce montáží

(A)  pravoúhlá ramena rámu
(B)  pro rozměrovou stabilizaci rámu lze použít vzpěru
(C)  šrouby M5 x 8 for připojení kotev
(D) rohové spojky
(E)  šrouby M5 x 10 s maticemi M5 pro sešroubování rohových spojek s rameny 

rámu
(F)  kotva (pracna)

Servis vstupních rohoží emco
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Postup při montáži:  Spodní strana rámu  (A)  musí  lícovat se stěrkou  (H)  ve 
stavebním lůžku a zároveň být v rovině s okolními podlahovými krytinami (J).  
Osazení a zapuštění rohože: podklad pod rohoží (K), nejčastěji stěrka, musí 
být před pokládkou rohože v rovině. Doporučujeme použít samonivelační 
stěrku. Pracny (v případě  že jsou součástí dodávky, se zabetonují do podk-
ladu. (F)

Sestavení rohože z více kusů

Rohože, jejichž hmotnost je 
větší než 45 kg nebo délka 
profilů delší než 3 metry 
jsou dodávány rozložené na 
kusy. Označení jednotlivých 
dílů s uvedením je umístění 
ve skládačce naleznete 
na spodní straně rohože, 
kde číslo pozice následuje 
ihned za číslem zakázky. 
To určuje, ve které řadě 
(směr hliníkových profilů) 
(1. číslo)  a v kterém slo-
upci (směr chůze) (2. číslo) 
bude příslušný díl umístěn. 
Například pozice 1.1. 
znamená, že zkoumaný díl 
bude umístěn na prvním 
místě v první řadě. Oproti 
tomu pozice 2.3. představuje 
díl, jež se nachází  na třetím 
místě ve druhé řadě. 

Novus Česko s.r.o.
Raspenava 191
Česká republika
Tel.  00420 360 750
Fax.  00420 360 399
rohozky@novus.cz
www.emco-bau.com
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Příklad

Schéma pokládky

Č.zakázky- pol.1.1
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