
Talna plošča economy
Priljubljena talna plošča za zahtevno uporabo.

Tudi za začasno uporabo.
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Tip: Talna plošča economy

Dimenzije: 1200 mm x 800 mm

Debelina: 22 mm

Nosilnost: 200 t/m2 (DIN EN ISO 179)

Požarni razred: B1, težko vnetljiva

Teža  preproge: 20 kg

Materjal: 100% recikliran materjal

Povezovanje: Utorni sistem

Polaganje: prosto na utrjeno podlago

Kosov na paleto 50

m2 na paleto: 48

Specifikacije

TALNA PLOŠČA  economy

Zaščiti, ohrani, izolira

Vaše prednosti

Povezovanje z robnimi žlebovi / utori

100% reciklirani 
materjal, sonaraven in 
vzdržljiv

» Od blizu

Protizdrsna površina, 
do 200 t/m2 nosilnosti

 200 t/m² nosilnosti po DIN EN ISO 179, udarno 
ukrivni test, test vzdržljivosti

 trpežna, enostavna za čiščenje, izjemno močna

 hitra in enostavna namestitev

 preverjen sistem povezovanja z žlebovi

 odporna na olja, asti, amonijak, razredčene 
kemikalije po DIN 51958

 požarni razred B1 (težko vnetljiva), DIN 4102

 izdelana iz 100% recikliranega materjala

 odporna na UV svetobo in zmrzal

Robni elementi na voljo za 
namestitev  v utor od spodaj 
ali od zgoraj

Tako prilagodljiva, kot so vaše potrebe

Talne plošče economy lahko položite na trdno podlago (kot npr. 
beton) brez kakršne koli pritrditve. Zahvaljujoč utornemu 
povezovalnemu sistemu je polaganje posameznih plošč hitro, 
enostavno in varno. Po potrebi lahko plošče prilagodite oviram z 
uporabo običajne žage oz. podobnih orodij. Preprosto in 
nezahtevno polaganje naredi talne plošče economy zelo zanimie v 
vsakdanji uporabi. Talne plošče lahko kadarkoli brez težav 
ponovno odstranite! Zato so talne plošče economy prva izbira za 
začasno zaščito tal med prireditvami, kot izolativno talno podlago 
v šotorih ali samo za vzdržljivo talno zaščito v trgovinah. Hrupnost 
v prostoru se močno zmanjša. Z uporabo dodatnih robnikov 
postane nedrseča podlaga talnih plošč economy še toliko bolj 
varna in postane praktično v celoti dostopna tako za vozičke kakor 
ostalo transportno opremo. Talne plošče economy so dobavljive 
tudi z vgrajenim drenažnim sistemom, ki nudi še večjo zaščito 
pred vremenskimi vplivi.

Talna plošča economy zmanjšuje 
točkovne obremenitve, nudi 
dobro izolacijo in dovoljuje 
padavinskim vodam, da stečejo 
pod ploščo. Na željo je na voljo 
tudi poseben drenažni sistem.

Preizkušen utorni povezovalni 
sistem omogoča hitro 
namestitev in nudi varnost.




