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Podlahový vyznačovací
systém uvedené ceny sú bez DPH



Podlahový vyznačovací
systém
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Vyznačovacie tvary - kruhy,
šípky, stopy, čísla, písmená uvedené ceny sú bez DPH



Vyznačovacie tvary - prúžky,
rohy, T-tvary, x-tvary

www.elitmat.sk



Ostatné
produkty uvedené ceny sú bez DPH



Podlahová
PVC páska

www.elitmat.sk

PVC páska navrhnutá na značenie podláh. Farebné prevedenie bližšie špecifikuje 
jej použitie a zjednoduší výber.

• Samolepiaca podkladová strana
• Aplikuje sa na čistý a suchý povrch
• Skladové položky

PRODUKT ROZMERY HRÚBKA FARBA CENA
PVC páska 5 cm x 33 m 0,16 mm biela, čierna, modrá, zelená, oranžová, žltá, červená 10,62 €

čierno-žltá, bielo-červená, bielo-modrá, bielo-zelená 10,62 €
PVC páska 10 cm x 33 m 0,16 mm biela, žltá 21,00 €

Protišmyková viacúčelová páska. Najbežnejšie riešenie pre takmer všetky povrchy.

• Do interiéru aj exteriéru
• Určené pre stredný až vysoký 

stupeň zaťaženia
• Teplotný rozsah -40 °C až +80 °C
• Protišmykový povrch R13

PRODUKT ROZMERY FARBA CENA
GP páska 5 cm x 18,3 m čierna, žltá, transparentná, šedá, 44,87 €

modrá, červená, zelená, hnedá
Hazard 5 cm x 18,3 m čierno-žltá, bielo-červená 53,85 €
GP/Hazard rôzne na vyžiadanie

GP-viacúčelové pásky 
Hazard pásky



Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979772
info@elitmat.sk

www.elitmat.sk

Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz

Elitmat GmbH
Julius Tandler Platz 6/15, Wien
Österreich
+43 664 5205591
info@elitmat.at

www.elitmat.at

Prispôsobivé
a hygienické pásky

Protišmyková prispôsobivá páska s tvárnou hliníkovou fóliou sa vynikajúco prispôsobí
nepravidelným podkladom, ako sú napríklad ryhované plechy.

PRODUKT ROZMERY FARBA CENA
Conformable 2,5 cm x 18,3 m čierna, žltá, čierno-žltá 26,93 €
Conformable 5 cm x 18,3 m čierna, žltá, čierno-žltá 53,85 €
Conformable 10 cm x 18,3 m čierna, žltá, čierno-žltá 107,72 €
Conformable 15 cm x 18,3 m čierna, žltá, čierno-žltá 161,57 €
Conformable iné rozmery na požiadanie čierna, žltá, čierno-žltá

Protišmyková, ľahko udržiavateľná páska Easy Clean 
je vhodným riešením do mokrých priestorov a pre podlahy 
s vysokokvalitným povrchom, ktorý by zrnitá páska mohla
poškriabať.

• Protišmykový povrch dosiahnutý 
embosovaným vinylom

• Dobrá ochrana pred pošmyknutím
R10 (BGR 181)

• Do interiéru
• Odpudzuje nečistoty, jednoducho 

sa čistí mydlom a vodou

• Využíva sa do priestorov, v ktorých 
sa chodí naboso, do obytných
priestorov, športových zariadení

• Vysokoflexibilné, vhodné 
na ohýbanie okolo hrán

PRODUKT ROZMERY FARBA CENA
Easy Clean 2,5 cm x 18,3 m rôzne 26,15 €
Easy Clean 5 cm x 18,3 m rôzne 52,29 €
Easy Clean 7,5 cm x 18,3 m rôzne 78,45 €
Easy Clean 10 cm x 18,3 m rôzne 104,58 €
Easy Clean 15 cm x 18,3 m rôzne 156,87 €
Easy Clean iné rozmery na požiadanie rôzne

• Optimálna aplikácia sa dosiahne
použitím gumeného kladiva alebo
prítlačného valčeka

• Zvlášť vhodné na nerovné, drsné 
a profilované plochy

• Plechy s drážkami, slzičkami 
a vlnité plechy

• Tehlové podlahy
• Dlaždice s výraznou štruktúrou
• Do interiéru aj exteriéru
• Protišmykový povrch R13

uvedené ceny sú bez DPH
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