“DESIGN” MODULINIŲ ĮĖJIMŲ
KILIMĖLIŲ SISTEMA SU 3M NOMAD
AQUA 85 TEKSTILE
Modulinių kilimėlių sistema- itin efektinga visuose
pastatų įėjimuose. Lanksčios dizaino galimybės ir
lengvas
montavimas.
Efektyvus
purvo
surinkimas,
lanksčios
dizaino
galimybės,
nepriekaištinga išvaizda.
Modulinių kilimėlių sistema sudaryta iš 2 modulių
tipų, iš kurių kiekvienas 300 x 300mm, kvadrato
formos, 17,5 mm aukščio. Modulio apačia turi
2mm drenažo griovelius.
Modular 9900 tipo kilimas sudarytas iš korėto
paviršiaus ir didelio tekstilės įdėklo modulio
centre. 3M Nomad Aqua 85 tekstilės įdėklą
sudaro dviejų tipų šereliai. Šis modelis efektingai
surenka bei paslepia purvą bei vandenį.
3M Nomad Aqua 85 yra 3M patentuota poliamido
pluošto tekstilė.
Modular 9300 tipo kilimas skirtas grubesnio
purvo surinkimui- smėlis, žvyras, sniegas ir t.t..
Visi moduliai tvirtai susijungia tarpusavyje ir
stabiliai laikosi savo vietoje.

Susikurkite savo įėjimo kilimėlių
dizainą ir spalvą!

Standartinis su 3M
Nomad Aqua 85
Pilka

Modular 9300

Modular 9900

Kiti su tekstile 95, 75

Juoda

 Lengvai instaliuojamas !
• Moduliai montuojami į tam skirtus pagilinimus
arba ant lygių grindų.
• Unikalus modulių dizainas leidžia juos lengvai
jungti tarpusavyje.
• Modulius individualiai galima pjaustyti reikiama
forma peiliu.
 Lengva priežiūra!
• Kasdienis valymas siurbliu surenka purvą, kuris
sukrenta vinilo grioveliuose.
 Tinka „aukštakulniams”!
• Vinilo pagrindo dizainas suprojektuotas taip, kad
stambesni grioveliai surinktų ir paslėptų purvą, o
smulkūs apsaugotų aukštakulnius batus nuo
prasmegimo.

Modulinė sistema leidžia susikurti kilimėlius pagal
individualų dizainą ir spalvų kombinacijas:
 Lauko bei vidaus Modular 9300 kilimas ir vidaus
Modular 9900 kilimas gali būti montuojami
tarpusavyje pagal individualų poreikį.
 Kombinuota Modular 9900 kilimo versija turi 3M
Nomad Aqua 85 įdėklus modulio centre.
 Galimybė montuoti kombinuojant spalvas.
 Montuojamas bet kokių pageidaujamų matmenų
ir formų.
 Moduliai su tekstile gali būti koncentruojami
tose vietose, kur didžiausias praeivių srautas.
 Sugadintus modulius galima lengvai pakeisti.

3M Nomad Aqua 85: ypatingas pluoštas
 Dideli šereliai surenka grubų purvą
 Dviejų tipų šereliai elegantiškai išdėstyti
taip, kad paslėptų purvą viduje
 Solidus vinilo pagrindas saugo grindis
nuo purvo ir neleidžia kilimui slidinėti
 Smulkus pluoštas absorbuoja drėgmę ir
vandenį

EFEKTYVI KILIMĖLIŲ SISTEMA

m = kilimo ilgis
% = purvas

KAIP TAI VEIKIA?
Lankstūs
šereliai
absorbuoja
vandenį

Aštrūs šereliai
surenka grubų
purvą

Nomad 3M inovatyvi dvigubų šerelių kilimo
sistema efektingai nuvalo ir surenka purvą bei
vandenį, taip sustabdomas purvo patekimas į
patalpas.

Tradicinė tekstilė
surenka purvą ir
vandenį

Tradiciniai tekstilės kilimo intarpai efektingai
surenka purvą ir drėgmę.

TEKSTILĖS ĮDĖKLŲ TIPAI

MODULAR 9900 su tekstile 3M Nomad AQUA 85:
 3M Nomad Aqua 85 tekstilės įdėklai.
 Pluoštas: Polyesteris ir Polyamidas
 Pluošto storis 770g/m2
 Pluošto aukštis 5,5mm
 Degumo atsparumo klasė: Bfl-s1
 Vandens absorbavimas: 4,0 Litrai/m2
 Slidumo klasė tekstilei: R12

MODULAR 9900 su tekstile 75:
 75 tekstilės įdėklai.
 Pluošto sudėtis 100% PoliPropilenas
 Paviršiaus tipas- RIB
 Pluošto svoris 900gr/m2
 Pile aukštis 3,5mm

MODULAR 9900 su tekstile 95:
 95 textilės įdėklai.
 Pluošto sudėtis 100% PoliPropilenas
 Paviršiaus tipas- Rib
 Pluošto svoris 1500gr/m2
 Pile aukštis 4,5mm

AKSESUARAI – BORTELIAI IR KAMPAI
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Daugybė galimybių!
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Puikiai tinka besisukančioms durims!
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Įėjimų kilimėliai, grotelės. Kilimėliai drėgnoms patalpoms, darbo vietoms, pramonei, gamybai

