Top Clean STABIL XL 22 / 27 mm
למשטחים גדולים

Top Clean STABIL 10 / 17 / 22 mm

פסי הפרדה למסגרות זוויתיות

לעומסים כבדים

ייחודי! פרופילי זוית

Top Clean TREND® XL 22 mm
למשטחים גדולים

Top Clean TREND® 10 / 17 / 22 / 27 mm

למשקלים ממוצעים

! NEW

איכות ועמידות לאורך זמן
הודות לפרופילים רחבים  39 -מ“מ

Top Clean OBJECT 22 mm
לעומסים קיצוניים

מותאם לעומסים כבדים ותנועת
הולכי רגל אינטנסיבית

להתקנה קלה ונוחה של שטיח
המורכב ממספר משטחים

Top Clean HIGH 42 mm

להתקנה מדויקת של השטיחים בבית הלקוח

מגשים לאיסוף הלכלוך ,לאיסוף והולכת פסולת ומים לביוב

לעומסים גדולים במיוחד

פיתוח עקבי ומתמשך
לסדרת המוצרים ®Top Clean TREND

אפקטיבי לאיסוף לכלוך

שטיח ארוג  RIBBEDניתן למיחזור ®ECONYL

®Top Clean TREND
GREEN MOTION 22 mm

Top Clean TREND® 10 / 17 / 22 mm
! NEW

מחזיקים משקל של מלגזות
ידניות ,חשמליות ,ועוד

לוחיות עם לוגו מואר
בטכנולוגיית LED

מותאם לכלי רכב
במשקל עד  3000ק”ג!

המגשים לאיסוף הלכלוך עשויים
מנירוסטה  ,V2Aאו מאלומיניום

לוחית נירוסטה עם לוגו של הלקוח
מרשים ומשדר יוקרה באזור הכניסה

 £לקבלת פרטים נוספים על שיטת  Top Cleanוהתרשמות ממגוון רחב של מוצרים
נוספים ,מוזמנים לבקר באתר היצרן www.geggus.de

מערכות שטיחים יוקרתיות Top Clean
מתוצרת  GEGGUSגרמניה
משולבות פרופילי אלומיניום ומשטחי דריכה Aluprofilemats

תורם לשמירה על סביבה נקיה

Top Clean BRUSH 17 / 22 mm

פסי דריכה עם מברשות לתוצאות ניקוי גבוהות במיוחד

 100%מיחזור!
כל הרכיבים ניתנים למיחזור!

Top Clean LIGHT 10 mm

ניתן להתקנה ללא מסגרת

 £התקשרו אלינו! נשמח לשלוח את קטלוג המוצרים,
לענות על כל שאלה ולספק מידע נוסף בהתאם לדרישות

A. Samuel Ltd, ISRAEL
א .סמואל בע”מ

פתרונות מתקדמים וייחודיים:
לוגו מואר בטכנולוגיית LED-lit

03-5177072
www.a-samuel.co.il
office@a-samuel.co.il

חיתוך לייזר לפי דרישות לקוח

גובה השטיח מותאם לגובה הרצפה

פתרונות ייחודיים לפי דרישת לקוח – בחירת צבע ונראות

הפרסים של GEGGUS

פטנט לניקוי בטוח ®  – TRENDשטיח בטיחותי מואר

צביעת הפרופילציה לפי
בחירה מקטלוג RAL

פיתוח מתמיד וטכנולוגיות חדשות מעלים את הרף בהתמדה! המערכת המתקדמת להפחתת
רעשים מספקת מענה חשוב לסביבת עבודה שקטה ויוצרת בידוד והפחתה משמעותית של
קולות וצלילים לא רצויים .מערכת הפחתת הרעשים של  Top Cleanמותקנת בכל מגוון
המוצרים :שטיחים ארוגים  ,RIBBEDפסי דריכה עם מברשות  ,CASSETTEפסי דריכה מחורצים
 ,GROOVEDפסי גירוד מתכתיים .SCRAPER

Winner of the ICONIC AWARDS
 :2017זוכה בפרס היוקרתי
Interior Innovation – Best of Best

שילובים אפשריים ®Top Clean TREND

שיטת  TOP CLEANמונעת רעשי צעדים

מגוון התכניות והתכונות של שטיחי Top Clean
משולבים במערכת הפחתת רעשים.

שוליים מעוגלים לכניסות יוקרתיות Top Clean TREND® CURVE

שטיחים ארוגים RIBBED
שטיחים ארוגים  + RIBBEDפסי גירוד
מתכתיים SCRAPER
שטיחים ארוגים  + RIBBEDפסי
מברשת (צר) CASSETTE
שטיחים ארוגים  + RIBBEDפסי
מברשת (רחב) CASSETTE
שטיחים ארוגים  + RIBBEDפסי
דריכה מחורצים GROOVED
שטיחים ארוגים  + RIBBEDפסי דריכה
מחורצים GROOVED

הרושם הראשוני הוא הקובע! מערכות שטיחים ממותגות בעיצוב אישי

מערכות הכוונה נוחות לשימוש באזור הכניסה

פסי דריכה מחורצים  + GROOVEDפסי
גירוד מתכתיים SCRAPER
פסי דריכה מחורצים  + GROOVEDפסי
מברשת (צר) CASSETTE
פסי דריכה מחורצים  + GROOVEDפסי
מברשת (רחב) CASSETTE
פסי מברשת (רחב) CASSETTE

ניתן למחזור

נגישות

מתאים לשימוש
באזורים פתוחים

מתאים לשימוש פנימי
ובאיזורים מקורים ומוגנים

רפידות מגומי איכותי בצד התחתון
של פסי הדריכה ,מפחיתות רעשים
בצורה אפקטיבית ביותר

שקט...
הקשיבו לצלילים שנבלעים
בשטיח...

