
Systémy vstupních rohoží emco

přehled výrobků 

péče o čistotu
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Učinné čistící vložky se starají o 
trvale vysoký stupeň odstranění 
nečistot. Nečistoty jsou pohlceny 
do meziprostorů mezi profily a vlh-
kost je pohlcena vložkami ze spe-
ciálních textilních vláken. 

Rohože jsou rolovatelné. Tato 
praktická konstrukce umožňuje 
snadné vyčištění stavebního otvoru, 
v němž je rohož uložena.

Moderní ochrana objektů

Účinné řešení: Kombinací emco aluminiových profilů s různými čistícími 
vložkami a emco celoplošných dočišťovacích koberců chrání 3-zónový čisticí 
systém všechny stavební objekty před všemi druhy nečistot, stačí jen přejít. V 
zóně 1 zachytí vstupní rohože emco s gumovými vložkami nebo kartáčovými 
kazetami hrubé nečistoty, zóna č.2 slouží k odstranění jemných nečistot a 
vlhkosti a zóna č.3 zajistí dosušení obuvi. Variabilitou svých výrobků při 
dodržení vysoké kvality nabízí emco nejlepší možné řešení čistícího systému.
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Zóna 1
Hrubé nečistoty

Zóna 3
Vlhkost

Zóna 2
Jemné nečistoty
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Díky pestrosti ve výběru komponentů tvořících čistící 
systém, tj. profilů a vložek, lze vstupní rohož libovolně 
konfigurovat a tím dosáhnout maximální funkčnosti a 
efektivity. Místo pokládky a druh znečištění tak 
determinuje volbu příslušné čistící vložky a typu profilů, 

které jsou vyráběny v různých stavebních výškách a síle 
materiálu. Profily budou náležitě zkombinovány s 
čisticími vložkami a vyrobeny přesně dle projektového 
zadání. Tento stavebnicový systém nabízí řešení šitá na 
míru libovolným požadavkům.

Vhodná kombinace profilů a vložek

Zde si můžete zvolit správný typ rohože emco
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Přídavné profily

Kartáčová lišta (B)Škrabáková hrana (K)

Textilní vložky 
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Kazetové kartáče 
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Stručný přehled

Druh zátěže normální silná extrémní extrémní++

Rodinné domy, 
lékařské 
ordinace, 
butiky, menší 
obchody (do 
400 přechodů/
den,  G do 800 
přechodů/den)

Veřejné budovy, banky, školy‚ obchody s nižší 
frekvencí přechodů /den (do 2.000) 

Nákupní centra, letiště, vstupy s 
velkou frekvencí přechodů/den 
(od 2.000)

Nákupní centra,  
letiště, vstupy 
s velkou frek-
vencí přecho-
dů/den  
(od 5.000)

Možnost pojezdů Invalidní vozíky, dětské kočárky, nákupní vozíky, přepravní vozíky  
(pozor na GB, GK, GCB, CB, RB, RK, RCB)*

Invalidní vozíky, dětské kočárky, nákupní vozíky, 
přepravní vozíky, osobní auta, zdvihací vozíky 
(pozor na CB, GCB, RCB)*

Stavební výška cca 10 mm 17 mm 22 mm 27 mm 17 mm 22 mm 42 mm

Vstupní rohože pro vnější plochy (zóna 1)

Gumová vložka 510 G 517 G 522 G 527 G 517 S/G 522 S/G 542 S/G

GS 517 G 522 E/G

Vinylová vložka 517 V 522 V 527 V 522 E/V

Kombinace gumová vložka 
a kartáčová lišta

517 GB 522 GB

517 VB 522 VB

Kombinace gumová vložka 
a škrabáková hrana

510 GK 517 GK 522 GK 527 GK

517 VK 522 VK 527 VK

Kazetové kartáče 510 CB 517 CB 522 CB 527 CB 517 S/CB 522 S/CB 542 S/CB

517 CBI 522 CBI 527 CBI

522 BM 
Běžná zátěž 522 E/CB

Kombinace kazetové kartáče
a gumová vložka

510 GCB 517 GCB 522 GCB 527 GCB 517 S/GCB 522 S/GCB 542 S/GCB

522 E/GCB

Kombinace vinyl a kazetové kartáče 517 VCB 522 VCB 522 E/VCB

Textilní vložka OUTDOOR 522 W/OUTDOOR 522 W/OUTDOOR

Vstupní rohože pro vnitřní zóny nebo zastřešené plochy (zóny 2.+3.)

Textilní vložka 510 R 517 R 522 R 527 R 517 S/R 522 S/R 542 S/R

522 RD/R

522 W/R 522 WS/R

515 R  
Výška cca 15 mm 522 E/R

Kombinace textilní vložka 
a kartáčová lišta

517 RB 522 RB

522 W/RB

Kombinace textilní vložka
a škrabáková hrana

510 RK 517 RK 522 RK 527 RK

522 W/RK

Kombinace textilní vložka
a kazetové kartáče

510 RCB 517 RCB 522 RCB 527 RCB 517 S/RCB 522 S/RCB 542 S/RCB

522 E/RCB

522 W/RCB 522 WS/RCB

Kombinace textilní vložka 
a gumová vložka

510 RG 517 RG 522 RG 527 RG 517 S/RG 522 S/RG 542 S/RG

517 RG 522 RG 522 E/RG

Kombinace textilní vložka 
a vinylová vložka 517 RV 522 RV 522 E/RV

Kobercová vložka MAXIMUS 517 M 522 M 527 M

522 W/M GS 517 M

Desso AirMaster® 12 22

Typ rámu
Výška rámu

500/13 
15,5 mm

500/20 
20 mm

500/25 
25 mm

500/30 
30 mm

500/20 
20 mm

500/25 
25 mm

500/46 
46 mm

* Provedení s kartáčovou lištou, škrabákovou hranou a kartáčovou kazetou jsou odolné vůči přejezdům různé techniky pouze za určitých podmínek.  
 Proto vždy konzultujte s výrobcem. 

DIPLOMAT MARSCHALL PLAZA RADIAL SENATOR KADETT 
(textilní vlákno)

GS 517

Legenda:

CONSUL ECOLINE



Odolnost vůči změnám počasí a různým povětrnostním vlivům

Vstupní rohože DIPLOMAT, MARSCHALL, CONSUL, GS 517 
a RADIAL nabízejí díky své variabilitě odpovídající řešení 
pro všechny druhy požadavků – pro silně frekventované 
budovy, pro extrémní klimatické poměry i pro prostory se 
speciálními estetickými nároky .

Odolné gumové vložky zajišťují odstranění hrubých 
nečistot v zóně č.1 a to buď samostatně, nebo v kombinaci 
s kartáčovou lištou, kazetovými kartáči nebo škrabákovou 
hranou. Rolovatelné rohože dosahují stupně oděru v 
souladu s normou DIN 51130.

Zóna 1
Na odstranění hrubých nečistot na vnějších plochách 

emco DIPLOMAT, emco MARSCHALL, 
emco CONSUL, emco GS 517 a emco SENATOR

Zóna 1 – Hrubé nečistoty, venkovní prostory
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emco DIPLOMAT, MARSCHALL, CONSUL, GS 517 a RADIAL

červeně vyznačené hodnoty: emco DIPLOMAT 510  *nedodává se jako typ MARSCHALL

DIPLOMAT / MARSCHALL /
CONSUL

G s gumovou vložkou
V s vinylovou vložkou

DIPLOMAT
GB kombinace gumové vložky  

s kartáčovou lištou* 
VB kombinace vinylové vložky  

s kartáčovou lištou

DIPLOMAT
GK kombinace gumové vložky  

a škrabákové hrany*
VK kombinace vinylové vložky  

a škrabákové hrany

DIPLOMAT / MARSCHALL / 
CONSUL

CB kartáčová kazeta

DIPLOMAT / MARSCHALL / CONSUL
GCB kombinace gumové vložky  

a kartáčových kazet
VCB kombinace vinylové vložky  

a kartáčových kazet

GS517 / G 
gumová vložka

DIPLOMAT
CBI kazetové kartáče Initial
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Efektivní a se snadnou údržbou

V zóně 2 pečují rohože DIPLOMAT, MARSCHALL, CONSUL, 
RADIAL, GS 517 a SENATOR o čistotu vnitřních ploch a o 
celkový příjemný dojem. S pomocí textilních vložek, pří-
padně v kombinaci s gumovými vložkami, textilními kar-
táči nebo kartáčovou lištou, odstraňují jemné nečistoty. 
U všech typů rohoží lze provést snadná výměna vložek.

Zóna 2
Pro odstranění jemných nečistot ve vnitřních a zastřešených vnějších zónách

emco DIPLOMAT, emco MARSCHALL, 
emco CONSUL, emco RADIAL, emco GS517 
a emco SENATOR

Zóna 2 – jemné nečisoty , vnitřní zóny a zastřešené vnější zóny
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DIPLOMAT / MARSCHALL / CONSUL
RG kombinace textilní  

a gumové vložky
RV kombinace textilní  

a vinylové vložky

DIPLOMAT
RB kombinace textilní vložky  

a kartáčové lišty

DIPLOMAT / MARSCHALL / 
CONSUL

R textilní vložka

DIPLOMAT
RK kombinace textilní vložky  

a škrabákové hrany

DIPLOMAT / MARSCHALL / 
CONSUL

RCB kombinace textilní vložky  
a širokých kartáčů

SENATOR
W/M s kobercovou vložkou 

„MAXIMUS“ 

RADIAL
R s textilní vložkou

emco DIPLOMAT, MARSCHALL, RADIAL, GS517 a SENATOR

SENATOR
W/R s textilní vložkou

červeně vyznačené hodnoty: emco DIPLOMAT 510   *nedodává se v provedení MARSCHALL



MAXIMUS MAXIMUS IMAGE

PREMIUM

FOCUS

DIALOG SCRATCH

CONFORM

INTERNA

FAVORIT

TWIN

TRAFFIC

Cca 80 % nečistot je zvenku přinášeno, a dalším chozením 
roznášeno dále po interiéru. Toto vede k poškrábání dlažby, 
flekům, změně barev u textilních krytin, nebo ke ztrátě 
barevnosti a kvality materiálů, což má za následek předčasné 
stárnutí a snížení hodnoty podlahových krytin. 

Dočištovací kobercové rohože emco jsou účinné v zóně 3, kde 
řeší problémy s vysokým podílem zbytkových nečistot a vhkosti 
a šetří tak navazující podlahové krytiny. Pomáhají k vytvoření 
příjemné a uvolněné atmosféry. Dočištovací kobercové rohože 
emco přispívají svými vynikajícími vlastnostmi k snížení rizika 
uklouznutí a eliminaci souvisejících nákladů na odškodnění 
případných úrazů. Při použití těchto rohoží dochází k 
výraznému zlepšení hygienických podmínek v příslušných 
prostorech.

Zóna 3 – vlhkost, vnitřní zóny

Mnohotvárnost barev a designu

Zóna 3
Pro odstranění jemných nečistot ve vnitřních prostorech

Dočišťovací kobercové systémy



Montážní rámy emco 500 se skládají z pravoúhlých profilů, 
které jsou v rozích zkoseny. Součástí dodávky jsou i rohové 
spojky, které zajišťují kvalitní a pevné sešroubování v rozích 
rámu. Dále jsou v příslušenství i kotvy (pracny), které lze ob-
jednat i v provedení z nerezové oceli pro použití ve vlhkém 
prostředí. Rámy je možné dodat i v sestaveném hotovém 
stavu, kdy je rám při přepravě chráněn speciálním bedněním 
(např. u rámů s kulatými výřezy nebo u rámů s četnými výře-
zy).

500 hliník

náběhová lišta emco

rám emco LUMINA

Odtokové vany emcoRámy emco 500 a emco LUMINA / emco LUMINA VIA 

500 chrómnikl ocel 500 měď

Doplňky
k rohožím emco DIPLOMAT, emco MARSCHALL a emco SENATOR

Rámy emco LUMINA a emco LUMINA VIA navozují v každém 
vstupním prostoru jedinečnou atmosféru. Světelné rámy pro 
vnitřní i venkovní použití se vyznačují jednoduchou montáží, 
jsou vodotěsné a vybaveny úspornými LED diodami s dlouhou 
životností. emco LUMINA klade speciální akcent na bodová 
světla , zatímco LUMINA VIA rozehrává pestrou paletu barev ve 
stylu barevné hudby. 

Odtokové vany emco (pro MARSCHALL) z hliníku (AlMg 1) nebo 
nerez oceli (V2A) pro absorpci většího objemu nečistot v silně 
frekventovaných vchodech. Vany jsou vodotěsné a s hladkým 
povrchem, což usnadňuje jejich údržbu. Součástí dodávky jsou 
montážní kotvy (pracny), lze doobjednat i odtok emco. U 
větších zón lze odtokový systém sestavit z více van. 

Náběhová lišta emco (s profilovaným nášlapem z hliníku) za-
ručuje díky drsnému povrchu bezpečný přechod přes rohož 
bez zakopnutí. Dodává se k rohožím DIPLOMAT (výšky 10, 
17, 22 mm) a pokládá se na hotovou podlahu. 

Typ Rozměry Materiál

500 / 13 15,5 x 25 x 3 hliník

500 / 18 18 x 28 x 3 hliník

500 / 20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3 hliník, nerez ocel*

500 / 25
25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 30 x 3

hliník, nerez ocel, mosaz* 

500 / 30
30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

hliník, nerez ocel, mosaz* 

500 / 46 47,5 x 35 x 4,5 
46 x 25 x 3 hliník, nerez ocel*

Lumina 30 x 25 x 52 
hliník, trafo na vyžádání

Lumina Via 30 x 27 x 12 

* Použitý materiál- č. 1.4301 (V2A)

Typ
Výška 
vany  
(mm)

Celková 
výška 
(mm)

max. šířka 
jednoho kusu 

(mm)

maximální 
hloubka jednoho 

kusu (mm)

5000
MARSCHALL/ 

PLAZA
53 – 2800 1300

5017
MARSCHALL – 70 2800 1300

5022
MARSCHALL – 75 2800 1300

5042
PLAZA – 96 2700 1200
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Vstupní rohože emco jsou konstruovány tak, aby většina 
nečistot propadla do lůžka pod rohoží. Proto je nutné jeho 
pravidelné čištění, intervaly čištění jsou závislé na frekvenci 
přechodů a ročním období. 

Pohodlné čištění:
Pro denní čištění vstupních rohoží emco s textilními vložkami je 
vhodný výkonný vysavač vybavený rotujícími kartáči. Během 
luxování dojde k opětovnému narovnání textilních vláken a k 
vysátí nečistot z meziprostorů. (1) 

Dílčí čištění:
Po vysátí by měly bý vstupní rohože emco srolovány a lůžko 
rohože vymeteno smetákem. (2)

Základní čištění:
Po vyčištění vysavačem a úklidu lůžka rohože můžeme rohož 
vystříkat tlakovou vodou. Po krátkém oschnutí vrátíme rohož 
na původní místo. Lze též provést čištění standardním strojem 
na úklid ploch. (3)

odst.1: běžné denní čištění

odst.2: týdenní čištění

odst.3: měsíční důkladné čištění

Pokyny pro čištění a údržbu:

www.emco-bau.com

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

člen

Novus Česko s.r.o.
464 01 Raspenava 191
Tel. (+420) 482 302 750
Fax (+420) 482 360 399
rohozky@novus.cz
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