
Přehled výrobků

Dočišťovací systémy emco



Zvuk bezpočtu kroků a čilý  obchodní ruch jsou jedním ze signálů 

obchodního úspěchu. Na obuvi všech návštěvníků a zaměstnanců 

se neustále přináší velké množství nečistot. V případě, že nejsou 

účinně odstraněny, prostor nepůsobí příznivým dojmem a zároveň 

se zvyšuje riziko možného uklouznutí a následného úrazu!

Správným východiskem z takové situace je individuální koncept 

čištění, které nabízí skupina emco a její smluvní partneři. Nabízí-

me širokou škálu výrobků -všechny ve vysoké kvalitě a v různých 

barevných provedeních. Výrobky se značkou emco nacházejí  široké 

uplatnění v prostorech jak  obchodního tak i rezidenčního charak-

teru.

emco: vaše kroky  
budou s námi  
vždy čisté 

DIALOG 71.06 červená



interna 26.01 antracit 3 



Den za dnem přináší každý, kdo vstoupí do vaší budovy, špí-

nu a vlhkost a dále ji roznáší do navazujících prostor. Denní 

úklid, pravidelné intenzivní a důkladné čištění a investice do 

výměn jsou nezbytné na dosažení potřené hygieny, repre-

zentativního dojmu na trvalém základě. Ochraňte tím svůj 

rozpočet.

emco šetří vaši  
peněženku

MAXIMUS® 81.04 hnědá
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Graf vpravo porovnává závislost množství zachycené špíny 
na délce dočišťovací zóny. Maximálního účinku dosáhne-
me při délce zóny 5-6 m, tj. že každá bota je udělá na zóně 
alespoň 3  kroky. Pozn.: obvod kola invalidního vozíku je 
cca 2 m.

Vysoká funkcionalita
MAXIMUS® IMAGE MAXIMUS® 80.07 červená

Množství zachycených nečistot
    ve vztahu k délce
         dočišťovací zóny
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Délka dočišťovací zóny v m



Dočišťovací podlahové krytiny emco jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutých polyamidových 

vláken a s podkladovou vrstvou z vysoce kvalitního vinylu.

Dočišťovací koberce emco odstraní špínu a vlhkost z podrážek obuvi pouhou běžnou chůzí po 

zóně. Speciálně vyvinutá dutá vlákna zachytí vlhkost a částečky nečistot, které propadávají k 

podkladové vrstvě, kde dochází k jejich hromadění. Tento princip způsobuje to, že dočišťovací 

koberec vždy vypadá svěže a pěkně. Pravidelná údržba spočívá ve vyluxování, nejlépe přístro-

jem s rotačními kartáči. Lze doporučit i použití čistících přístrojů na chemické bázi.

emco rázně skoncuje se špínou

Pravý důkaz spočívá ve výsledcích testů: Dočišťovací koberce 
emco pohltí až 65 % špíny a vlhkosti. Využití speciální dutých 
vláken s mimořádnou konstrukcí vytváří předpoklady pro vy-
nikající čistící parametry. 

Test na čistící účinek

MAXIMUS® IMAGE

Polyamido-
vé vlákno

Částečky
špíny

netk.vl. PVC
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Žádná podlahová krytina nemůže absorbovat špínu, prach a vlhkost přinášenou zvenku 

na podrážce od bot. Nicméně nová dočištovací rohož v tomto boji napomáhá, protože 

odstraňuje prach a vlhkost ještě před tím, než jsou roznošeny do zbytku budovy. 

Nejde jenom o čistotu, ale i o prevenci úrazů - např. kluzké listí, mokré, lepkavé částice 

prachu nebo písku mohou způsobit uklouznutí na vaší dřevěné podlaze, dlažbě, mramo-

ru či jiných tvrdých površích.

Renomované pojišťovací ústavy zabývající se mj. i úrazovým pojištěním alarmují: v roce 2010 
se zvýšil počet zaznamenaných nehod o 11 % (z 473 713 na 525 913), z čehož 22 500 bylo úrazů 
v práci v důsledku uklouznutí či pádu. V samotných stravovacích službách to činilo okolo 
1000 úrazů denně.* 

Chraňte vaše zaměstance před úrazy a/nebo soudními spory
•	 Náklady	na	lékařskou	péči:	cca	330 mio €	za	rok
•	 Ekonomické	ztráty	v	důsledky	absencí	v	práci:	cca	8 biliónů €	za	rok
*  Zdroj informací: VBG (německá zaměstnavatelská zdravotní pojišťovna)

Žádná uklouznutí

emco ponechá špínu venku
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Zpracujeme vám návrh dočišťovací zóny

CONFORM 76.01 antracit

DIALOG 71.02 šedá

SCRATCH 40.01 antracit

PREMIUM 75.15 břidlice

Zpracování analýzy 
Součástí návrhů interiérů je analýza kritických oblastí ná-

chylných k zašpinění. Tyto oblasti nesou riziko poškození v 

důsledku špíny a vyskytují se prakticky ve všech veřejných 

budovách a soukromých domech. Jsou všude tam, kde se pra-

videlně pohybují lidé.

Výsledek
Konkrétní důkaz tkví ve výsledcích testování: Dočišťovací 

zóny emco mohou odstranit až 65 % špíny a cca 90 % vlhkosti.

Dočišťovací systémy průběžně chrání všechny druhy navazu-

jících podlahových krytin a napomáhají prevenci proti úra-

zům v důsledku pádu nebo uklouznutí.

Plánování 
K dosažení optimálních výsledků by měla mít dočišťovací 

zóna délku 5-6 m tak, aby se každá bota dotkla koberce mini-

málně 3x. To odstraní většinu nečistot a vlhkosti z podrážky a 

zabrání jejich roznášení dále do budovy. 



Jaké čistící benefity nabízíme?

1. Úspory 
Vysoká funkčnost a trvanlivost zón emco 
vede k úsporám. Při porovnání vstupní in-
vestice a úspor nákladů na čištění objektu 
se dostaneme až k 65 % úspoře.

2. Úspora nákladů 65 % 
Čím více špíny a vlhkosti se zachytí u 
vchodu do budovy, tím více se sníží nákla-
dy na úklid interiéru. To znamená, že inte-
riér nemusíte uklízet každý den, což vede 
pochopitelně k úsporám. Proto doporu-
čujeme pravidelnou údržbu dočišťovací-
ho systému emco.

3.  Méně nečistot a vlhkosti 
Správně zvolený dočišťovací koberec je 
schopen absorbovat 5-6 litrů vlhkosti a 
brání dalšímu roznášení špíny a vlhkosti 
v budově.

4. Budoucí odměna 
Snížená frekvence čištění vede k výrazné-
mu snížení nákladů na čištění, finanční 
návratnost dočišťovací zóny je 6 měsíců! 

5. Hodnota údržby 
Ušetříte též na nákladech na výměnu, ne-
boť vaše stávající dlažba, parkety nebo 
kobercová krytina zůstává mnohem déle 
v kondici - snižuje se počet škrábanců, 
skvrn a barevných defektů.

6. Pro libovolné prostory 
Dočišťovací koberce emco jsou vhod-
né pro plochy, kde se pohybují osoby, tj. 
vstupní haly, banky, továrny, kavárny, kan-
celáře, kantýny, obchody, obchodní domy, 
nemocnice, restaurace, muzea, školy, 
divadla, lodě, vlaky, koupaliště, bazény, 
výtahy, chodby, kuchyně, vestibuly, atp. 
Používají se jak v obchodní, tak rezidenční 
sféře. 

7.  Pro každou situaciw 
Variabilita rozměrů umožňuje využití jak 
v prostorách, kde je třeba pouze individu-
ální rohož, tak i v dočištovacích zónách, 
kde se klade důraz na estetický dojem.  
Řešení šitá na míru včetně log dodají va-
šemu vchodu sofistikovaný vzhled.

8. Ekologická vlídnost 
Dalším benefitem při pokládce správně 
zvolené dočišťovací zóny je snížená spo-
třeba čistící chemie a vody v důsledku sní-
žené potřeby úklidu v interiéru. Ušetříte a 
navíc snížíte ekologickou zátěž kladenou 
na přírodu.
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3-zónové čištění lze doporučit ve vstupních prostorech, kde se kon-

centruje nejvíce nečistot. Jeho koncept spočívá v kombinaci rohoží 

na bázi hliníkových profilů a vysoce účinných dočišťovacích kober-

ců, které společně odstraní všechny druhy špíny. 

Hliníkové vstupní rohože jsou ideálním řešením pro 1. a 2. zónu. 

Jsou konstruovány z vysoce účinných čistícich vložek, které jsou 

zafixovány v nosných hliníkových profilech. Tyto vložky odstraní 

jemné a hrubé nečistoty. Částečky špíny padají do prostoru mezi 

profily a tím se neroznáší do dalších navazujících prostor. Dočišťo-

vací koberce emco jsou určeny pro třetí zónu 3-zónového bariéro-

vého systému. Narozdíl od konvenčních koberců jsou odolné vůči 

skvrnám, jsou vyrobeny ze speciálních dutých vláken, které účinně 

absorbují špínu a vlhkost.

Se třemi zónami  
budete mít vždy  
čisto a náskok  
před konkurencí

Zóna 1: systémy vstupních rohoží - nástroj ochrany proti nečistotám 
Zóna 2:  systémy vstupních rohoží emco - ochrana proti jemné špíně a vlhkosti 
Zóna 3:  dočišťovací koberce emco proti vlhkosti a zbytkové špíně

3-zónový čistící systém
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emco nabízí dočišťovací systémy vhodné jak po technické tak i estetické stránce. Jde o 

plně sladěný program pro interiér a exteriér.

Jeho cílem je systematické a efektivní odstraňování nečistot v libovolných prostorech.  

emco nabízí celkem 13 různých modelů v 74 barevných provedeních, které lze odebírat 

jak v celých rolích tak i v jednotlivých rohožích vyrobených na míru. 

emco nabízí vhodný produkt 
a řešení šitá na míru

MAXIMUS® IMAGE
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Přehled výrobků

vlákna ECONYL

 Jedinečnost tohoto nového trendu na poli  

 vláken se dotýká obecných témat recyklace  

 a obnovitelných zdrojů.

 Vlákna ECONYL jsou vyrobena z recyklovaných  

 materiálů

 Nezávislá zkušebna DNV potvrdila skutečnost,  

 že vlákna ECONYL jsou 100 % recyklovatelná.

Progresívní myšlení
Když jde řeč o Econylu, nemáme na mysli 

výrobní závod, proces nebo nový výrobek, 

ale nový přístup k řešení problémů.

Startovním bodem tohoto pojetí byla pro-

gresívní myšlenka - trvalá udržitelnost.

více o vláíknech ECONYL najdete na www.aquafil.de 15 
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Specifikace naleznete na str. 32

harmonie barev

CONFORM
 vysoce kvalitní velur
 recyklovatelná vlákna ECONYL 
 sladění se vzhledem následných 

  podlahových krytin 
 speciální edice: index šíření plamene 

  a kouře Bfl-s1

76.04 hnědá 76.05 modrá76.02 béžová

76.01 antracit 76.03 moka

76.06 lilek

Role:
šíře 130 cm* 
šíře 200 cm*

Rohože: 
  60 x 90 cm*
  90 x 150 cm*
 130 x 200 cm*

* (včetně okraje)

Rohože na schody:   
25 x 65 cm
(s neklouzavou rohoží)

CONFORM SE 
Role: 
400 cm wide (bez okraje)



Specifikace naleznete na str. 32

vyberte si novinku

DIALOG
 pruhovaný velur
 vhodný pro pokládku zleva doprava 

  nebo odshora dolů
 recyklovatelná vlákna ECONYL

71.04 béžová 71.05 modrá71.01 antracit

71.06 červená

v rolích: 
 šíře 130 cm*
 šíře 200 cm*

71.02 šedá 71.03 hnědá

* (včetně okraje)



vytváří působivé prostředí

FOCUS

Specifikace naleznete na str. 32

 pro oblasti s velkou zátěží
 čištění strukturou dvojitých vláken
 z odolných, drsných a tenkých vláken 

25.02 šedá

25.01 antracit 25.03 hnědá

25.04 červená

v rolích:
 šíře 130 cm* 
šíře 200 cm*

rohože: 
 60 x 90 cm*
  90 x 150 cm*
 130 x 200 cm*
 200 x 300 cm*

* (
vč

et
ně

 o
kr

aj
e)
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duální funkce

SCRATCH

specifikace naleznete na str. 32

 okamžitě čistí
 vykartáčuje hrubou špínu
 pohlcuje vlhkost
 optimální kombinace materiálů

40.02 modrá

Abychom docílili maximálního čistícího účinku, SCRATCH 
pokládáme tak, aby pruhy směřovaly kolmo na směr chůze.

v rolích:   
šíře 200 cm*

rohože:
 60 x 90 cm*
 90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

40.01 antracit 40.03 hnědá

40.04 červená 40.05 šedá

* (včetně okraje)

* (ivčetně okraje)
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specifikace naleznete na str. 32

 vysoce kvalitní všívaný velur
 reprezentativní vzhled
 speciálně vyvinuté vlákno
 pohlcuje a zamaskuje špínu

pro nejvíce sofistikované tužby

PREMIUM

75.12 červená

75.15 břidlice 75.11 černá

75.03 béžová 75.01 antracit

v rolích: 
šíře 200 cm*

* (včetně okraje)



specifikace naleznete na str. 32

krása, jež vás upoutá

MAXIMUS®
 vysoce kvalitní všívaný velur
 pro maximální pohodlí
 sofistikovaný vzhled s vynikajícími 

  čistícími parametry
 jednoduché barvy i melíry

v rolích: 
 šíře 130 cm* 
šíře 200 cm*

rohože:
 60 x 90 cm*
 90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

80.06 modř 80.07 červená80.08 burgund

80.10 petrolej 80.09 zelená

* (včetně okraje)



harmonie barev:  
MAXIMUS® 
jednoduché 
barvy a melíry

80.03 šedá 81.03 šedá melír

80.02 antracit 81.02 antracit melír

80.04 hnědá 81.04 hnědá melír

80.05 béžová 81.05 béžová melír

80.01 černá 81.01 černá melír 23 



specifikace naleznete na str. 32

individuální pojetí designu

MAXIMUS® IMAGE

 prostředek reklamy
 s logem nebo obrázkovými motivy
 zdroj informací
 s písmeny nebo textem

výroba na zakázku

přitažlivý podle vašich představ, barevný, jak si přejete
MAXIMUS® IMAGE je kombinací kvality MAXIMUS® se všemi přínosy inviduálního designu. Stan-
dartně je k dispozici v 45 barvách. Díky inovacím v technologii Chromojet, je možné dodávat i odstíny 
Pantone nebo namíchat speciální barvy podle vašeho přání. Přesná technologie umožnuje vytvářet 
znaky, fonty a grafické obrazce s překvapivou přesností. S určitým omezením lze vytvářet i rovnoběž-
né kontury, stínování a přechody barev. Maximální velikost tisku je 200 cm. 

rozměry:
 rozměry se obecně rozumí rozměry včetně  

 obvodového okraje

výřezy / okraje:
 jestliže jsou rohože používány tam, kde jsou  

 nutné výřezy, je nutné sdělit i polohu výřezu
 vzhledem k charakteru výroby není možné  

 vyrobit přesné rozměry, jsou přípustné  
 rozměrové tolerance +-3 %.

 během výroby se musí přidat k délce i  
 šířce 10 cm

 přesný ořez musí být proveden až na  
 místě montáže

poznámka: 
  MAXIMUS IMAGE je vhodný k použití  
pouze v interiéru.

  barevný odstín i60 není odolný vůči UV  
záření a proto ztrácí původní barvu dříve  
než ostatní barvy

i10
citron

i20
žlutá

i30
žluto-
oran-
žová

i40
oran-
žová

i50
terakota

i60
červená

i70
oxid 

červe-
ná

i80
bordó

i90
svět-

le čer-
vená

i100
šery

i110
nachová

i120
lila

i130
hroz-
nová

i140
purpu-

rová

i150
bros-
kvová

i160
krá-

lovská 
modř

i180
petrole-

jová

i190
emerald

i200
navy

i210
tmavě 
zelená

i220
svět-

le tyrky-
sová

i230
listově 
zelená

i240
rákoso-
vě ze-
lená

i250
zelená

i260
hnědá

i270
grafi-
tová

i280
ocelově 
modrá

i290
světle 
modrá

i300
stříbrná

i310
srnčí 

hnědá

i320
písková

i330
kašta-
nová

i340
béžová 

šeď

i350
šedo-

modrá

i360
světle-
šedá

i370
šedá

i380
tmavě 
šedá

i390
černá

i400
bílá

i410
ocelově 

šedá

i420
zlatá

i430
loso-
sová

i440
světle 
zelená

i450
sunset

i170
světle 
modrá

24



Specifikace naleznete na str. 32

 strakatý efekt
 osvědčený všívaný vzor

výborný poměr cena výkon

FAVORIT

33.04 grafit

33.01 antracit 33.02 béžově hnědá

33.03 modrá

v rolích: 
 šíře 90 cm*
 šíře 130 cm*
šíře 200 cm*

rohože:
40 x 60 cm*
60 x 90 cm*
90 x 120 cm*
90 x 150 cm* * (

vč
et

ně
 o

kr
aj

e)



vysoký stupeň komfortu

INTERNA

Specifikace naleznete na str. 32

 komfortní past na špínu
 recyklované vlákno ECONYL
 pro extrémní zátěž
 struktura ze dvou vláken, silné 

  a jemné filamenty

v rolích: 
šíře 130 cm*
šíře 200 cm*

rohože:
 60 x 90 cm*
 90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

26.01 antracit

26.02 šedá 26.03 hnědá

26.04 béžová 26.05 lilek

* (včetně okraje)



Specifikace naleznete na str. 32

 praktické pruhy
 kvalitní žebrovaný vzhled
 recyklované vlákno ECONYL
 elegantní kombinace

prostě unikátní 

TWIN

v rolích: 
 šíře 130 cm*
 šíře 200 cm*

59.05 zelená

59.01 antracit 59.02 šedá

59.03 hnědá 59.04 červená

* (včetně okraje)
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odolný za každého počasí

TRAFFIC pro venkovní použití

specifikace naleznete na str. 32

 odolný vůči UV záření
 vynikající kartáčovitý vzhled
 jednoduchá pokládka

v rolích: 
šíře 200 cm (žádné okraje)

39.01 antracit

39.02 šedá 39.03 hnědá

39.04 červená

28



spodní vrstva FLOCK

dorovnávací rohož

protiskluz pro dočišťovací zóny na textilní podlahy

slouží k dorovnání stavebních otvorů (lůžek)  
ve vstupech

náběhová hrana pro ukončení ořízlých okrajů  
u výrobků se silným PVC podkladem

protiskluz na dočišťovací zóny na hladké podlahy

náběhová hrana

Příslušenství
protiskluz EXACT

Rohože CONFORM pro schodiště
 moderní vzhled 
 jednoduchá a rychlá pokládka bez lepidla
 zůstávají spolehlivě na místě díky protiskluzným 

  vláknům na spodní straně
 účinně zachytí špínu a pohltí vlhkost
 dokáže ukrýt špínu
 snižuje riziko uklouznutí
 prevence proti úrazům na hladké podlaze
 díky polštářovému efektu nabízí pohodlí při chůzi
 tlumí zvuk kroků
 vhodné pro silný provoz
 přidaná hodnota v údržbě = delší životnost dlažeb, 

  dřevěných schodišť

v rolích: délka role 25 lin. metrů

barva: antracit, šedý flock
v rolích: 
šířka: 80 cm, 120 cm, 180 cm
síla: 2.5 až 3 mm
hmotnost: cca. 750 g/m2

pro použití ve stavebních otvorech vyso-
kých cca 22 mm, doporučujeme použít 
naší korekční rohož o výšce 14 mm a na  
ni např. dočišťovací koberec MAXIMUS  
o výšce 10 mm

v rolích o šířce 125 cm

barva: žlutá
v rolích: 
šířka: 80 cm, 120 cm, 180 cm
síla: 2 mm
hmotnost: cca. 450 g/m2



Dodržováním následujících pokynů zajistíte zakoupe-
ným výrobkům dlouhou životnost a potřebnou čistící 
funkci.

1. Čištění obecně
Doporučujeme čistit denně, soustřeďte se především 
na čištění skvrn. Frekvence prováděných čištění závi-
sí na počtu osob, které navštěvují budovu. Nejlépe 
použijte výkonný rotační vysavač. Tento typ vysava-
če odstraní špínu i z hloubky dočišťovacího koberce. 
Kartáčky napnou pokrčený vlas, který může znovu 
pohlcovat novou špínu. 
Nepoužívejte sací typy vysavačů, pouze rotační kar-
táčový vysavač může odstranit špínu nahromaděnou
u podkladové vrstvy koberce.

2. Střední čištění
Vhodnou metodou pro čištění vaší dočišťovací zóny 
je použití tlakové vody. Nejprve odstraňte volně leží-
cí špínu kartáčovým vysavačem. Potom vžeňte vodu 
pod tlakem do dočišťovacího koberce (kde je potřeba 
použijte též saponát) a současně vysávejte vypada-
nou špínu. Ujistětě se nikde nezbyl žádný saponát a 
případně ho vystříkejte teplou vodou. Poznámka: ná-
nos zbytku saponátu v koberci může obsahovat sta-
rou špínu.
Může intenzivní čištění dočišťovacího koberce emco 
způsobit její poškození?
Nikoliv. Díky speciálně vyvinuté stavbě vláken, nej-
vyšší kvalitě použitých barev a nepropustné podkla-
dové vrstvě jsou tyto výrobky předurčeny pro časté a 
intenzivní čištění.

3. Čištění tlakovou vodou
Při čištění tlakovou vodou by měla rohož nejdříve vy-
jmout, pověsit na vhodném místě – a pak očistit prů-
myslovou wapkou. Rohož položte zpět teprve tehdy, 
až je úplně suchá.

Pokyny pro čištění a údržbu

4. Kartáčování
Používá se v těch případech, kdy jsou dočišťovací ko-
berce pevně přilepeny. Co v případě, že vaše dočišťo-
vací zóna extrémně špinavá? Potom je správný čas 
na použití kartáčovacího stroje! Opět začněte kar-
táčovým vysavačem. Zažranou špínu (tuky, mastné 
skvrny) odstraníte běžným čističem skvrn a doplňte 
kartáčováním v pravidelných intervalech.

5. Nemáte právě mnoho času na čištění?
Jestliže chcete provést krátké a účinné čištění a ne-
máte po ruce kartáčový vysavač, zvedněte rohož a 
mohutně s ní zatřeste, pokud možno venku a daleko 
od kolemjdoucích.

6. Důkladné čištění
Důkladné čištění provádíme v určitých intervalech v 
závislosti na množství přechodů v čistící zóně. Nejpr-
ve vysajeme spadané nečistoty rotačním vysavačem, 
potom koberec našampónujeme pomocí stroje s tře-
mi rotačními kotouči. Ihned potom použijeme stroj na 
odsátí vody za použití teplé vody a nechte oschnout, 
potom použijte ještě jednou vysavač pro zpětné na-
rovnání vláken. Nezapomeńte, že když položíte kobe-
rec mokrý, bude brzy vypadat špinavě, neboť se špína 
dostane rychle z podrážek zpět do koberce. 
K odstranění tuků, mastnot a chemikálií používejte 
neutrální saponáty rozpuštěné ve vlažné vodě

V případě, že máte další podrobné otázky týkající 
se čištění a údržby, obraťte se na:
www.rz-chemie.de nebo www.dr-schutz.com

Upozornění!
Nikdy nepoužívejte rozpouštědla na bázi chlor-
natých uhlovodíků (tetrachlór) 

Upozornění!
dočišťovací podlahové krytiny emco se nesmí 
prát v pračce



Připravenost podkladu
Systémy emco Clean-Off se mohou pokládat na jaký-
koli připravený podklad za předpokladu, že je povrch 
pevný, stabilní, vždy suchý a rovný. Pozn.: příslušné re-
levantní německé předpisy jsou především DIN 18 365 
“Podlahářské práce”, DIN 18 299 “Obecná pravidla pro 
stavební práce”, DIN  18  202 “Tolerance v pozemním 
stavitelství – budovy”. 
Za povšimnutí stojí též požadavky na formuláři BEB 
(Federální asociace omítkářů a podlahářů) “Kalkula-
ce a příprava podkladů – vytápěných a nevytápěných 
podlahových konstrukcí”. Při pokládkách v místnos-
tech bez sklepa musí být podklad, který je v kontaktu 
se zemí, zhutněn dle norem pro vzlínající vlhkost.

Pokládka
Jednotlivé role nebo menší realizace mohou být po-
loženy na kterékoli hladké podlaze. U větších ploch 
doporučujeme přilepení lepidlem vhodným pro měk-
čené PVC. Je třeba dodržovat směr vlasu vyznačený 
na rubu koberce, všechny šipky musí být ve stejném 
směru.
SE verze s povrchem ze syntetického latexu se lepí 
vhodným lepidlem (např. UZIN UZ 57) po celém povr-
chu. Upozornění: za žádných okolností není dovole-
no používat oboustranné lepicí pásky
V případě, že je součástí dodávky i montáž musí být 
dočišťovací koberce emco vždy po celé ploše přilepe-
ny. 
Poznámka: V případě, že jsou dočišťovací kober-
ce emco pokládány na podklad senzitivní na barvy, 
může dojít k obarvení podkladu. To se týká speciálně 
mramoru nebo jiných porézních přírodních kamenů , 
gumy a PVC.
V nezbytném případě požádejte o podrobné doporu-
čení na vhodný typ lepidla!

Pokyny pro pokládku

Lepení
Vždy používejte správné typy lepidel – např. UZIN KE 
2000 S nebo podobné. Kde lze očekávat stálou ab-
sorbci vody (vstupní prostory), měly by se používat 
lepidla 2K. Při aplikaci je nezbytné dodržovat návody 
výrobce. Nezáleží na tom, jakou krytinu emco použí-
váte, u menších volně položených povrchů. doporu-
čujeme přilepení obvodových ploch s PVC typ C na 
spodní straně lepidlem od Werner Müller Gmbh. Plo-
chy větší než 6 m2 musí být přilepené po celé ploše.

Speciální instrukce
Při pokládce koberce SCRATCH dodržujte pravidlo, že 
pruhy musí být kolmo na směr chůze.

Pokládka na schody
Tam, kde má dojít ke kompletnímu zakrytí schodů, 
používejte výlučně kontaktní lepidlo. Nejdříve zdrs-
něte spodní stranu krytiny. Při pokládce na schodiš-
ťové stupně požívejte výlučně výrobky ze spodní stra-
nou z SE.
Schodiště se mohou používat tehdy až je lepidlo řád-
ně vytvrzeno (dle návodu výrobce)

Poznámka: íVšechny informace obsažené v této brožuře jsou v souladu s našimi aktuálními znalostmi v době vydání. Neneseme od-
povědnost za nekompletní, nesprávné nebo nepoužitelné informace. Jakékoli rozdíly v barvách vzorků oproti originálu jsou důsledkem 
procesu tisku. Jakékoli reklamace rezultující z těchto odlišností nemůžeme akceptovat. Vyhrazujeme si právo na technické změny. 
V případě velurů dochází někdy ke ztrátě odstínu. Protože příčina takové ztráty odstínu není v materiálu nebo jeho zpracování, neboť 
slouží svému účelu, nevztahuje se na tyto případy záruka.
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Technologie výroby 

Druh vlákna

Nosná vrstva

Rubová strana (záda)

Hmotnost vlákna ve vlasu

Celková plošná hmotnost

Celková výška

Počet vpichů (hustota)

Elektrický odpor

Elektrický náboj na povrchu

Útlum hluku

Tepelný odpor

Požární odolnost

CE EN 14041 
(pouze role)

FAVORIT

všívaný velur 5/32’’

100 % PA 6

polyesterový fleece

zesílená guma

cca. 820 g/m2

cca. 3.200 g/m2

cca. 9,0 mm

cca.. 78.500/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca.. 26 dB

cca.. 0,14 m2 K/W

Cfl-s1 (EN 13501-1)

INTERNA

všívaná smyčka 1/10’’

100 % PA 6 ECONYL 

polyesterový fleece

zesílená guma

cca.. 950 g/m2

cca.. 3.300 g/m2

cca. 8,0 mm

cca.. 128.000/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca.. 26 dB

cca.. 0,15 m2 K/W

Cfl-s1 (EN 13501-1)

TWIN

všívaná smyčka 1/10’’

100 % PA 6 ECONYL 

polyesterový fleece

zesílená guma

cca.. 750 g/m2

cca.. 3.100 g/m2

cca.. 8,0 mm

cca.. 132.000/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca.. 26 dB

cca. 0,15 m2 K/W

Cfl-s1 (EN 13501-1)

TRAFFIC

všívaný velur 1/4’’

100 % PP

syntetický latex

cca.. 1.300 g/m2

cca. 3.000 g/m2

cca.. 12,0 mm

cca.. 55.000/m2

Cfl-s1 (EN 13501-1)

MAXIMUS® IMAGE

všívaný velur 1/8’’

100 % PA 6.6

polyesterový fleece

zesílená guma

cca.. 1.000 g/m2

cca.. 3.400 g/m2

cca.. 10,0 mm

cca.. 134.500/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca. 28 dB

 cca. 0,18 m2 K/W

Bfl-s1 (EN 13501-1)

MAXIMUS®

Technické údaje
Technologie výroby 

Druh vlákna

Nosná vrstva

Rubová strana (záda)

Hmotnost vlákna ve vlasu

Celková plošná hmotnost

Celková výška

Počet vpichů (hustota)

Elektrický odpor 

Elektrický náboj na povrchu

Útlum hluku

Tepelný odpor

Požární odolnost

CE EN 14041
(pouze role)

SCRATCH

všívaný velur 5/32’’

100 % PA 6

polyesterový fleece

zesílená guma

cca.. 1.150 g/m2

cca.. 3.550 g/m2

cca.. 10,0 mm

cca.. 67.500/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca.. 26 dB

cca.. 0,14 m2 K/W

Cfl-s1 (EN 13501-1)

FOCUS

všívaný velur 5/32’’

65 % PA 6.6, 35 % PES

polyesterový fleece

zesílená guma

cca.. 1.030 g/m2

cca.. 3.450 g/m2

cca.. 10,0 mm

cca.. 73.000/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca.. 28 dB

cca.. 0,18 m2 K/W

Bfl-s1 (EN 13501-1)

CONFORM

všívaný velur 1/8’’

100 % PA 6 ECONYL

polyesterový fleece

zesílená guma

cca.. 1.200 g/m2

cca.. 3.600 g/m2

cca.. 11,0 mm

cca.. 126.000/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca.. 28 dB

cca.. 0,19 m2 K/W

Cfl-s1 (EN 13501-1)

DIALOG

všívaný velur 1/10’’

100 % PA 6 ECONYL

polyesterový fleece

zesílená guma

cca.. 920 g/m2

cca.. 3.300 g/m2

cca.. 9,0 mm

cca.. 144.175/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca.. 24 dB

cca.. 0,16 m2 K/W

Cfl-s1 (EN 13501-1)

PREMIUM

všívaný velur 5/32’’

100 % PA 6

polyesterový fleece

zesílená guma

cca.. 2.050 g/m2

cca.. 4.450 g/m2

cca. 12,0 mm

cca.. 76.000/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca.. 28 dB

cca.. 0,14 m2 K/W

Cfl-s1 (EN 13501-1)

CONFORM SE

všívaný velur 1/8’’

100 % PA 6 ECONYL

polyesterový fleece

syntetický latex

cca.. 1.200 g/m2

cca.. 3.200 g/m2

cca.. 9,0 mm

cca.. 126.000/m2

cca.. 1 x 1011 Ω

< 2 kV

cca.. 24 dB

cca.. 0,16 m2 K/W

Bfl-s1 (EN 13501-1)
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www.emco.de/cz

emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Germany
Tel.: +49 (0) 591 9140-0
Fax: +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de
www.emco-bau.com

Novus Česko s.r.o.

464 01 Raspenava 191 / CZ

Tel. (+420) 482 302 750

Fax (+420) 482 360 399

rohozky@novus.cz

www.emco-rohozky.cz


