
 

 

 

                                            
Jaguar – įėjimo kilimėlis                                      
 

Jaguar yra pagrindinio įėjimo kilimėlis, skirtas naudoti intensyvaus judėjimo sąlygomis, kaip oro 

uostai, prekybos centrai, visuomeniniai pastatai ir t.t. 

  

Jaguar yra patvarus modulinio konstravimo kilimėlis montuojamas tiek viduje, tiek išorėje pastato. 

Jis pasižymi išskirtinėmis savybėmis aktyviam pėsčiųjų, bei vežimėlių judėjimui. 

 

Jaguar turi atvirą ir atsparų slydimams paviršių. Funkcionalus Jaguar kilimėlis sulaiko nešvarumus, 

smėlį ir šiukšles įeinant į pastatą. Jaguar kilimėlio paviršius lengvai nuvalo nešamą purvą nuo batų 

pado ir surenka jį atvirame tinklelyje. 
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Jaguar yra idealus pasirinkimas pastatams, kuriuose vyksta intensyvus eismas 

       pėsčiomis ir vežimėliais, pavyzdžiui, prekybos centrams ir oro uostams. 

Jaguar logo intarpai. 
Jaguar modulinis kilimėlis atitinka 

   reikliausius vartotojų poreikius 
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Puikus drenavimas atsparumas slydimui  

Jaguar paviršius yra atsparus slydimui, be to, jis 

pasižymi išskirtiniu drenažu. Atvira tinklelio 

konstrukcija leidžia vandeniui pratekėti pro kilimėlį, 

užtikrinant saugų ir sausą paviršių bei sumažinant 

slydimo pavojų. 

 

Paprasta priežiūra 

Jaguar įėjimo kilimėlį nebrangu nusiurbti vakuuminiu 

dulkių siurbliu. Lengvo svorio Jaguar kilimėlius lengva 

suvynioti į ruloną priežiūros metu. Nešvarumus, kurie 

patenka per kilimėlo angas, galima tiesiog nusiurbti 

nuo grindų. 

 

Modulinis kilimėlis 

Blokinės modulinės kilimėlio detalės leidžia sukurti bet 

kokio ilgio ir pločio įėjimo kilimėlį. Detales labai 

lengva pjaustyti pagal norimą dydį ir formą. Jaguar 

detales galima sumontuoti per kelias minutes, 

nenaudojant specialių įrankių.   

 

Priedai: 
Jaguar minkštas nuolydis 12 mm x 40 cm 

Jaguar aliuminio nuolydis  9/12 mm x 300 cm 

Jaguar aliuminio nuolydis 16/20 mm x 300 cm 

Jaguar logo intarpai 12, 16 ir 20 mm 

Jaguar inkariukai 12, 16 ir 20 mm 

 

SPECIFIKACIJA   

Medžiaga: PVC/NBR, UV-atsparus. Atsparus daugumai chemikalų ir aliejų. 

  100 % perdirbamas. 

Detalės matmenys: 400 x 100 mm  

Pakuotė: 24 vnt / pak (= 0,96 m²) 

Aukštis: 12 mm,        16 mm,        20 mm           25 mm 

Svoris: 4.9 kg/m²     7.1 kg/m²     9.0 kg/m²      11.3 kg/m² 

Įprastos spalvos: Juoda, tamsiai pilka, šviesiai pilka, terakota, mėlyna ir žalia. 

Temperatūrinis atsparumas: -35ºC - +70ºC 

Atsparumas slydimui: DIN 51130: R10 

Priešgaisrinis atitikimas: EN 13501: Cfl - s1 

Emisija: ISO 16000-9:   TVOC class A+ 
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Atvira ir nelygi paviršiaus konstrukcija lengvai nuvalo purvą ir yra atspari slydimams. 


