
■ široký sortiment rohoží přímo od výrobců 

■ garance nejvyšší kvality 

■ rohože k okamžitému dodání 

■ vyznačovací a protiskluzové pásky 

ROHOŽE ARIOSO®

Protiúnavové, průmyslové a vstupní
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ROHOŽE S OTVORY

ARIOSO® VENT NT
ARIOSO® VENT NT 100 

ARIOSO® EASY MAT ČERNÁ
ARIOSO® EASY MAT ČERVENÁ

Specifikace produktu:
• protiúnavová protiskluzová rohož
• černá – přírodní pryž odolná vodě
• červená – 75% nitrilová pryžová směs odolná tukům a olejům
• zkosená nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:
• černá pro běžné použití v mokrém prostředí průmyslových provozů, 

lze použít jako vstupní rohož
• červená doporučována pro potravinářský a masozpracující průmysl, 

do kuchyní, barů

Vlastnosti a výhody:
• zmírňuje únavu při delším stání
• snižuje riziko uklouznutí v mokrém prostředí

Dodávané barvy:
• černá
• červená

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 12,7 mm
• modul 0,91 x 1,52 m
• černá obj. kód 718
• červená obj. kód 722

Specifikace produktu:
• protiskluzová PVC rohož
• odolná vůči průmyslovým olejům a rostlinným tukům
• k dispozici jsou zkosené hrany

Použití:
• v potravinářství, průmyslu, stavebnictví
• vhodná do prostředí s teplotou od -30 do +70°C

Vlastnosti a výhody:
• jednotlivé moduly lze spojit na požadovaný rozměr
• korund na vrchní straně zabraňuje uklouznutí 

Dodávané barvy:
• černá, modrá, oranžová

Rozměry, balení:
• výška rohože 18 mm
• modul 42,2 x 6,5 cm

ARIOSO STEP

Specifikace produktu:
• protiúnavová protiskluzová rohož s otvory
• dlaždice ARIOSO® VENT NT vyrobené z vysoce odolné pryže

dlaždice ARIOSO® VENT NT 100 vyrobené ze 100% nitrilu
• k dispozici jsou zkosené hrany ve žluté barvě

Použití:
• ARIOSO® VENT NT určená pro běžné průmyslové provozy
• ARIOSO® VENT NT 100 určená pro těžké průmyslové provozy,

doporučována pro potravinářský a masozpracující průmysl

Vlastnosti a výhody:
• ARIOSO® VENT NT odolná vůči vodě
• ARIOSO® VENT NT 100 záruka nejvyšší možné odolnosti vůči 

olejům, tukům a řezným kapalinám
• dlaždice lze spojovat do větších celků pomocí vlisovaných spojek 

Dodávané barvy:
• dlaždice černé barvy, zkosené hrany ve žluté barvě

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 19 mm
• modul 0,91x 0,91 m, ARIOSO® VENT NT obj. kód 750

ARIOSO® VENT NT 100 obj. kód 755
• zkosená nášlapná hrana žlutá MALE, obj. kód 815
• zkosená nášlapná hrana žlutá FEMALE, obj. kód 816
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ROHOŽE S CELISTVÝM POVRCHEM

ARIOSO® ANTIFATIGUE

ARIOSO® MARBLE

Specifikace produktu:
• špičková dvouvrstvá protiúnavová rohož z PVC s dokonale hladkým povrchem
• dodávána v rolích nebo jednotlivých modulech opatřených nášlapnou hranou
• spodní pružná vrstva zajišťuje protiúnavové vlastnosti rohože, horní pevná vrstva chrání rohož proti oděru a poškození

Použití:
• rohož určená pro suché velmi frekventované prostory se zvýšenými nároky na čistotu
• montážní linky ve strojírenském, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, balicí linky, obslužné pulty, laboratoře, nemocnice atd.

Vlastnosti a výhody:
• hladký povrch zabezpečuje jednoduché a účinné čištění
• horní nášlapná vrstva je extrémně odolná proti oděru, chrání rohož proti poškození a prodlužuje vícenásobně životnost rohože

Dodávané barvy:
• černá, šedá

Rozměry, balení:
• výška rohože 14 mm
• standardní rozměry: role 0,9 m x 18 m
• individuální rozměry dle poptávky

Specifikace produktu:
• špičková dvouvrstvá protiúnavová rohož z PVC v rolích nebo jednotlivých modulech opatřených nášlapnou hranou
• spodní pružná vrstva zajišťuje protiúnavové vlastnosti rohože, horní pevná vrstva chrání rohož proti oděru a poškození

Použití:
• rohož určená pro suché a velmi frekventované prostory
• montážní linky ve strojírenském, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, balicí linky, obslužné pulty, laboratoře, nemocnice atd.

Vlastnosti a výhody:
• horní nášlapná vrstva je extrémně odolná proti oděru, chrání rohož proti poškození a prodlužuje vícenásobně její životnost 

oproti běžným jednovrstvým rohožím
• spodní pružná pěnová vrstva zajišťuje protiúnavové vlastnosti rohože, snižuje zatížení zad a nohou, stimuluje krevní oběh
• rohože lze řezat a sestavit do různých tvarů dle dispozic zákazníka

Dodávané barvy:
• standardně v černé barvě

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 12,5 mm
• standardní rozměry

role 0,9 m x 18 m, černá barva, obj. kód 729
0,6 x 0,9 m, černá barva, obj. kód 725

• individuální rozměry dle poptávky
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Specifikace produktu:
• dvouvrstvá protiúnavová rohož, 4,7 mm silný PVC povrch je pevně spojen s pružným podkladem
• strukturovaný povrch zabraňuje uklouznutí, ale zároveň umožňuje snadné otáčení
• membrána RedStop na rubu rohože brání jejímu posouvání
• dodávána v rolích nebo jednotlivých modulech opatřených nášlapnou hranou

Použití:
• rohož určená pro suché velmi frekventované prostory v různých odvětvích průmyslu

Dodávané barvy:
• černá, černá/žlutá

Rozměry, balení:
• výška rohože 14 mm a 25,4 mm
• standardní rozměry: role 0,9 m x 22,8 m
• individuální rozměry dle poptávky

ARIOSO® Cushion Trax

ROHOŽE S CELISTVÝM POVRCHEM

Specifikace produktu:
• protiúnavová protiskluzová rohož
• rohož s rovným povrchem vyrobená z vysoce odolné pryže 
• k dispozici jsou zkosené hrany ve žluté barvě

Použití:
• určená pro suché velmi frekventované prostory

Vlastnosti a výhody:
• zmírňuje únavu při delším stání, zabraňuje uklouznutí
• dlaždice lze spojovat do větších celků a různých rozměrů
• jednotlivé moduly se dají lehce čistit nebo vyměnit

Dodávané barvy:
• dlaždice černé barvy, zkosené hrany ve žluté barvě

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 19 mm
• modul 0,91 x 0,91 m, obj. kód 752
• zkosená nášlapná hrana žlutá MALE, obj. kód 815
• zkosená nášlapná hrana žlutá FEMALE, obj. kód 816

ARIOSO® PLANE NT

Specifikace produktu:
• protiúnavová protiskluzová rohož
• rohož s rovným povrchem vyrobená ze 100 % nitrilu
• k dispozici jsou zkosené hrany ve žluté barvě

Použití:
• určená pro těžké průmyslové provozy

Vlastnosti a výhody:
• dlaždice lze spojovat do větších celků a různých rozměrů
• jednotlivé moduly se dají lehce čistit nebo vyměnit

Dodávané barvy:
• dlaždice černé barvy, zkosené hrany ve žluté barvě

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 19 mm
• modul 0,91 x 0,91 m, obj. kód 754
• zkosená nášlapná hrana žlutá MALE, obj. kód 815
• zkosená nášlapná hrana žlutá FEMALE, obj. kód 816

ARIOSO® PLANE NT 100
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ROHOŽE BUBLINKOVÉ

Specifikace produktu:
• protiúnavová protiskluzová rohož
• vyrobena z polyurethanu
• nášlapná hrana po celém obvodu 

Použití:
• preventivní ochrana zdraví při práci vestoje, tlumí nárazy
• účinnost rohože je potvrzena Ergonomickým institutem v Mnichově
• určena pro suché prostory

Vlastnosti a výhody:
• neobsahuje silikon a freony
• moduly lze lepit do libovolných rozměrů a tvarů 
• tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí

Dodávané barvy:
• standardně černá, na objednávku modrá, zelená

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 14,9 mm, šířka nášlapné hrany 2 cm 
• základní modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 83

Další provedení (na dotaz):
• antistatické (viz str. 7)
• zabraňuje hoření dle DIN 4102 B1
• zabraňující klouzání (na spodní straně je rohož opatřena 

protiskluzovou vrstvou)

BASIC

Specifikace produktu:
• protiúnavová protiskluzová rohož
• vyrobena z polyurethanu, zploštěné bubliny na horní části rohože
• nášlapná hrana po celém obvodu 

Použití:
• preventivní ochrana zdraví při práci vestoje
• určena pro místa se zvýšeným otáčivým pohybem pracovníků
• určena pro suché prostory

Vlastnosti a výhody:
• neobsahuje silikon a freony
• moduly lze lepit do libovolných rozměrů a tvarů
• tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí
• zploštění bublin na horní části rohože zabraňuje zvýšené 

námaze vazů a šlach

Dodávané barvy:
• šedá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 11,9 mm, šířka nášlapné hrany 2 cm 
• modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 139

Další provedení (na dotaz):
• antistatické (viz str. 7)

DREHFIT
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Specifikace produktu:
• protiúnavová protiskluzová rohož
• vyrobena ze 100% nitrilu
• nášlapná hrana po celém obvodu 

Použití:
• preventivní ochrana zdraví při práci vestoje
• vhodná pro místa s vysokými nároky na hygienu, např. potravinářské

provozy
• doporučována do strojírenských provozů, např. při svařování, obrábění

Vlastnosti a výhody:
• odolná vůči vodě, olejům, tukům, kyselinám a louhům
• moduly lze lepit do pásů
• tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí
• lze čistit i tlakovou párou

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 14 mm
• modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 125

HYDROFIT 

Specifikace produktu:
• protiúnavová protiskluzová rohož
• vyrobena z přírodní gumy
• povrch tvořený dutými bublinami stimuluje cirkulaci krve do nohou
• zkosená bezpečnostní hrana po celém obvodu rohože 

Použití:
• preventivní ochrana zdraví při práci vestoje, tlumí nárazy

Vlastnosti a výhody:
• ekonomická varianta ergonomického řešení pracoviště
• příjemný povrch pro stání – snižuje únavu
• tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 13 mm
• modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 695
• modul 0,9 x 1,2 m, obj. kód 698

BUBBLEMAT NT

Specifikace produktu:
• protiúnavová protiskluzová rohož
• vyrobena ze 100% nitrilu
• zkosená bezpečnostní hrana po celém obvodu rohože 

Použití:
• preventivní ochrana zdraví při práci vestoje, tlumí nárazy

Vlastnosti a výhody:
• odolná většině chladicích směsí a olejů
• ekonomická varianta ergonomického řešení pracoviště
• povrch tvořený dutými bublinami stimuluje cirkulaci krve do nohou
• příjemný povrch pro stání – snižuje únavu
• tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 13 mm
• modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 694

BUBBLEMAT NT 100

záruka 8 let! 

ROHOŽE BUBLINKOVÉ
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ANTISTATICKÉ ROHOŽE

Specifikace produktu:
• antistatická polyurethanová rohož v provedení určeném na vodivé 

i nevodivé podlahy
• nášlapná hrana po celém obvodu 

Použití:
• určena pro prostory s požadavky na antistatickou ochranu pracoviště
• preventivní ochrana zdraví při práci vestoje, tlumí nárazy

Vlastnosti a výhody:
• hodnota rezistence 109

Ω, rohož na nevodivé podlahy je 
opatřena kolíkem pro připojení uzemňovacího kabelu 

• neobsahuje silikon a freony
• moduly lze lepit do libovolných rozměrů a tvarů
• tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 14,9 mm, šířka nášlapné hrany 2 cm
• modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 108

Antistatická rohož Antistatická rohož

BASIC ESD

Specifikace produktů:
• modulová ESD rohož z odolné 100% nitrilové směsi
• ze čtvercových rohoží se zámky lze skládat libovolné plochy

Rozměry, balení:
• výška rohože 19 mm
• modul 0,91 x 0,91 m

• dvojvrstvá PVC ESD rohož s otěruvzdorným povrchem a měkkým 
pěnovým podkladem

• strukturovaný povrch poskytuje výbornou oporu a nestěžuje otáčení 
na místě
Rozměry, balení:

• výška rohože 14,3 mm
• role 0,91 x bm

Vlastnosti, příslušenství
• rohože na přání opatřeny 10 mm konektorem pro připojení 

uzemňovacího kabelu
• vyhovují IEC61340-4-1, měrný odpor Rg 106-109

Ω, Rp 106-109
Ω

• příslušenství: zemnící kabel, zápěstní pásek, patní pásek, zásuvka zemnění
• určené pro průmyslové velmi frekventované prostory

Antistatické rohože ARIOSO®

Specifikace produktu:
• antistatická polyurethanová rohož se zploštěnými bublinami na horní

části rohože

Použití:
• určena pro místa se zvýšeným otáčivým pohybem pracovníků
• vlastnosti a výhody jsou stejné jako u rohože BASIC ESD

Dodávané barvy:
• šedá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 11,9 mm, šířka nášlapné hrany 2 cm
• modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 143

DREHFIT ESD

Nabídka dalších rohoží v provedení ESD na dotaz ! 
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ROHOŽE SE SPECIFICKÝM URČENÍM

Specifikace produktu:
• lepivé strhávací fólie určené k zachycení nečistot z bot a koleček vozíků
• antibakteriální složka

Použití:
• určená pro čisté prostory – elektrotechnický průmysl, výroba 

součástek (polovodiče, displeje…), jaderný průmysl
• laboratoře, zdravotnická zařízení (operační sály, JIP), spojovací koridory

Vlastnosti a výhody:
• lepivý podklad drží rohož na určeném místě
• 1 rohož obsahuje 60 fólií (listů) označených číslem indikujícím 

odebraný počet listů

Dodávané barvy:
• modrá, bílá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 2,2 mm
• modul 0,45 x 1,15 m, modrá barva, obj. kód 605
• modul 0,60 x 1,15 m, modrá barva, obj. kód 606
• modul 0,60 x 1,15 m, bílá barva, obj. kód 603
• modul 0,90 x 1,15 m, modrá barva, obj. kód 607

Rohož pro čisté prostory 

ARIOSO® STICKY MAT

Specifikace produktu:
• rohož z nitrilové směsi, odolná průmyslovým olejům
• pro použití s absorpční vložkou
• ostré hroty na povrch rohože zabraňují posouvání sorpční vložky

Použití:
• těžké průmyslové prostředí s oleji nebo tekutinami

Vlastnosti a výhody:
• zvýšené okraje rohože zabraňují úniku kapalin do okolí
• výstupky na rubu slouží k odvětrání a odpružení rohože

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení:
• výška rohože 19 mm
• modul 0,91 x 163 cm

Rohož pod textilní sorbent (sorpční koberec)

ARIOSO® SORB 580

Specifikace produktu:
• protiúnavové protiskluzové rohože vyrobené ze 100% nitrilu
• odolné vůči olejům a extrémním teplotám, těžko hořlavé
• požární odolnost Bfl-S1dle DIN EN ISO 13501 a Class 1 dle

ASTM E648-03 (NFPA253)
• neobsahují silikon
• k dispozici zkosené nášlapné hrany
• na výběr různé varianty povrchu: celistvý, s otvory, pokrytý korundem

do extrémně kluzkého prostředí

Dodávané barvy:
• černá, hrany ve žluté barvě

Rozměry, balení:
• výška rohože 19 mm
• modul 0,91 x 0,91 m

ROHOŽE PRO SVAŘOVNY
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ROHOŽE SE SPECIFICKÝM URČENÍM

Specifikace produktu:
• vstupní čisticí gumová rohož
• „prsty“ přírodní pryže stírají a zachycují špínu z bot
• bezpečnostní zkosená hrana po celém obvodu rohože

Použití:
• vysoce účinná vstupní rohož 

Vlastnosti a výhody:
• protiskluzový podklad drží rohož na místě
• umístění rohože nevyžaduje žádnou přípravu, pokládá se přímo na zem
• jednoduchá údržba vysypáním nečistot nebo vystříkáním vodou

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 16 mm
• modul 0,6 x 0,8 m, obj. kód 792
• modul 0,8 x 1 m, obj. kód 793
• modul 0,9 x 1,8 m, obj. kód 794

FINGERTIP

VSTUPNÍ ROHOŽE

ARIOSO® OCTOMAT
ARIOSO® OKTAVA

Specifikace produktu:
• vstupní čisticí rohož vyrobená z velmi odolné pryže

Použití:
• doporučována pro frekventované vstupy a průchody
• obzvlášť vhodná pro mokré, ledové nebo sněhové prostředí

(lyžařské areály, kluziště..)

Vlastnosti a výhody:
• otvory umožňují propadnutí špíny a kamínků skrz rohož
• vyrobena z tvrdé pryžové směsi, která garantuje zvýšenou odolnost vůči

mechanickému poškození

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože: OCTOMAT 23 mm
• modul 1 x 1,5 m, obj. kód 89
• výška rohože: OKTAVA 12,5 mm
• modul 1 x 1,5 m, obj. kód 806

Specifikace produktu:
• dekontaminační dezinfekční rohož
• „prsty“ přírodní pryže stírají a zachycují špínu z bot
• bezpečnostní hrana po celém obvodu rohože

Použití:
• rohož spojující mechanický a dezinfekční účinek při čištění obuvi

Vlastnosti a výhody:
• zvýšené stěny bezpečnostní hrany zabraňují vylévání dezinfekčního

roztoku do okolí rohože
• protiskluzový podklad drží rohož na místě

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 19mm
• modul 0,61 x 0,81 m, obj. kód 693

Dezinfekční rohož

ARIOSO® DEZISTEP

Specifikace produktu:
• modulová ocelová rohož určená k čištění kol a pneumatik

vysokozdvižných a paletovacích vozíků
• vsazené kartáče zesilují účinek čištění

Použití:
• speciální konstrukce železných roštů a kartáčů odstraňuje nečistoty 

z povrchu kola a zabraňuje znečištění podlah ve vnitřních prostorech hal

Vlastnosti a výhody:
• modularita systému umožňuje vytvořit čisticí plochy o různých rozměrech

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška roštu 50 mm (s kartáči 57 mm)
• modul 0,8 x 0,6 m

Ocelová roštová rohož 

PROFIL SYSTÉM

Nacenění na základě individuálních požadavků
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VSTUPNÍ ROHOŽE

Specifikace produktu:
• interiérová vstupní čisticí rohož
• 100% polypropylén, protiskluzová spodní strana z PVC
• zkosená nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:
• účinná čisticí vstupní rohož, odstraní zbytky nečistot a vody z obuvi

Vlastnosti a výhody:
• rychleschnoucí a nemačkavý povrch rohože
• jednoduchá údržba

Dodávané barvy:
• šedá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože ARIOSO PLUSH 350 4,5 mm
• modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 772
• výška rohože ARIOSO PLUSH 700 6,5 mm
• modul 0,9 x 1,2 m, obj. kód 773

Textilní rohože

ARIOSO PLUSH

www.rohoze.cz  www.rohoze.sk

Aktuální nabídku dalších vstupních rohoží najdete našich webových stránkách

Specifikace produktu:
• vstupní čisticí rohož
• otěruvzdorná přírodní pryž
• zkosená nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:
• účinná čisticí vstupní rohož

Vlastnosti a výhody:
• otvory umožňují propadnutí špíny a kamínků skrz rohož
• jednoduchá údržba
• umístění rohože nevyžaduje žádnou přípravu, pokládá se přímo na zem

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:
• výška rohože 12,7 mm
• modul 0,91 x 1,52 m, obj. kód 718

ARIOSO® EASY MAT ČERNÁ

Specifikace produktu:
• vstupní čisticí protiskluzová  PVC rohož
• odolná teplotám od -30 - +70°C
• nášlapná hrana ze 2 stran

Použití:
• účinná čisticí rohož do 1. zóny
• v provedení na schody

Vlastnosti a výhody:
• otvory umožňují propadnutí špíny a kamínků skrz rohož
• moduly je možné upravit na požadovaný rozměr
• u provedení na schody upevňuje rohož na schod hřebínková upínací

lišta, která umožňuje vyklopení a aretaci rohože při čištění schodu

Dodávané barvy:
• černá

Rozměry, balení:
• výška rohože 18 mm
• modul 42,2 x 6,5 cm

ARIOSO® STEP
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Specifikace produktu:
• protiskluzová páska s drsnou horní stranou a velmi dobrou přilnavostí 

Použití:
• doporučována jako ochrana proti uklouznutí na schody, rampy, 

průchody, auta, lodě, žebříky, podlahy...

Vlastnosti a výhody:
• zabraňuje uklouznutí 
• pásky lze jednoduše odstranit
• odolná vůči běžnému mechanickému opotřebení

Dodávané barvy:
Barva rozměr obj. kód
černá 25 mm x 18,3 m 672

50 mm x 18,3 m 673

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY

GRIPFOOT

Specifikace produktu:
• protiskluzová páska s drsnou horní stranou a velmi dobrou přilnavostí 

Použití:
• doporučována jako ochrana proti uklouznutí na schody, rampy, 

průchody, auta, lodě, žebříky, podlahy...

Vlastnosti a výhody:
• zabraňuje uklouznutí 
• pásky lze jednoduše odstranit
• odolná vůči běžnému mechanickému opotřebení

Dodávané barvy:
Barva rozměr obj. kód
Černá/žlutá 50 mm x 18,3 m 684

GRIPFOOT HAZARD

VYZNAČOVACÍ PÁSKY

Specifikace produktu:
• hladká vyznačovací páska s lepicí spodní stranou
• vyrobena z kvalitního PVC 

Použití:
• určené pro vyznačování cest a komunikačních zón na podlahách 

výrobních hal, skladovacích prostor...

Vlastnosti a výhody:
• odolná vůči běžnému mechanickému opotřebení
• plnobarevná páska
• pásky lze jednoduše odstranit
• aplikace ručně nebo pomocí jednoduchého aplikátoru

Pásky T-STRIPE a P-STRIPE
• extrémně odolné vícevrstvé vyznačovací pásky určené pro značení

manipulačních prostor zatížených provozem vysokozdvižných vozíků 
či manipulační techniky

• použitý materiál snižuje riziko poškození pásky při posunování 
těžkých břemen po podlaze

• vysoká odolnost díky extra silnému akrylátovému lepidlu 

Dodávané barvy:
Barva rozměr obj. kód
žlutá 50 mm x 33 m 711

100 mm x 33 m 712
bílá 50 mm x 33 m 744

100 mm x 33 m 749
červená 50 mm x 33 m 742

100 mm x 33 m 756
zelená 50 mm x 33 m 743

100 mm x 33 m 748
modrá 50 mm x 33 m 745

100 mm x 33 m 747
černá 50 mm x 33 m 759
žlutá/černá 50 mm x 33 m 710

100 mm x 33 m 714
bílá/zelená 50 mm x 33 m 760
bílá/červená 50 mm x 33 m 761

ARIOSO® TAPE 



Kontakty a objednávky:

LORIKA CZ s.r.o.
Holická 312
779 00 Olomouc
Tel. +420 581 112 210
Fax +420 581 112 466 
e-mail: lorika@lorika.cz
www.lorika.cz

LORIKA SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná 2130, Priemyselná
zóna, 038 52 Sučany
Tel. +421 434 220 057
Fax +421 434 287 277
e-mail: lorika@lorika.sk
www.lorika.sk

LORIKA CZ s.r.o., Náchod
Tel./fax +420 491 423 618
e-mail: nachod@lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Teplice
Tel./fax +420 417 577 497
e-mail: teplice@lorika.cz

duben 2014
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LORIKA CZ s.r.o.
• ryze česká společnost zajišťující služby hygienického servisu od roku 1993
• křesťanská firma realizující své aktivity na biblických principech podnikání
• sídlo společnosti v Olomouci, pobočky v Teplicích v Čechách a v Náchodě 

a síť regionálních obchodních zástupců pokrývající celou ČR

LORIKA Slovakia s.r.o.
• česko-slovenská společnost založená v roce 1995 se sídlem v Martině (Sučany)
• společnost zajišťuje na Slovensku obdobné služby a servis jako LORIKA CZ s.r.o. v ČR 

Průmyslové utěrky  
ARIOSO®

• papírové utěrky, netkané 
textilie

• lepivé a napouštěné utěrky
• utěrky pro čisté prostory

www.arioso.cz
www.uterky.eu

Textilní sorbenty 
ARIOSO® SORB
• pro sorpci olejů, tuků,

řezných kapalin, emulzí,
vody, rozpouštědel…

Pracovní židle
• ergonomické židle 

do všech odvětví 
průmyslu

• opory pro stání, 
otočné stoličky
www.pracovnizidle.cz 

Pracovní rukavice
ARIOSO®

• nylonové rukavice 
s PU vrstvou

• rukavice v ESD 
provedení

• nitrilové rukavice

NABÍDKA DALŠÍCH PRODUKTŮ


