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Döntés a minœség mel lett

S z e n n y f o g ó  s z œ n y e g e k



2



3

Tökéletes forma és funkcióMAT

A tökéletes HAGO működési elv:

Tisztítás a járás során feltekerés egyszerű porszívózás

Manapság a tervezkœés az építtetœk a
bejárati terültet az épület reprezentatív
kezdœpontjának tekintik.

A HAGO modern és magas minœség
szennyfogói kedvezœ elsœ benyomást
keltenek.

A szennyfogók funikcionalitásának
köszönhetœen drasztikusan csökken a
takarítási költség, a burkolatok kopása, s
így nœ az élettartama.
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Tudnivalók:MAT

Stabil, tartós szerkezet.

A 17 mm és 24 mm magasságú alumínuimprofilos
szennyfogóinkhoz erősre méretezett (3/ 5 mm)
műanyag borítású acélsodronyt használunk.

Magas minőségű sörték

A HAGO a sörtés szennyfogókhoz 6.6-os minőségű
polyamidot használ.

A leghatékonyabb tisztító hatás és a szálak újra
egyenesbe állása garantált, így az optimális funkció
évekre biztosított.

Zajcsökkentés

Az alsó részen elhelyezett gumicsíkok 
szennyfogóinkat zajcsökkentővé és csúszásmentessé
teszik.
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Tudnivalók:MAT

Többféle aluprofilos szennyfogónk szállítható
igény szerint megerősített kivitelben, extrém
igénybevételek esetére.

Az aluprofilok üreges kamráit egy nyomásnak ellenálló
kemény műanyag maggal töltjük meg, ezáltal a
szennyfogó stabilitása tovább növekszik.

A HAGOMAT EXCLUSIVE típusú szennyfogókat már
standard kivitelben megerősített változatban szállítjuk.

Éghetőség:

Szennyfogóink nagy része éghetőségi szempontokból
neves minősítő intézetek által, az EN 1925-2 és EN
9239-1 szabvány szerint bevizsgálásra került és Bfl-s1
vagy Cfl-s1 minősítést kapott. 
Mindkét besorolás (Bfl-s1 és Cfl-s1) megfelel a korábbi
ÖNORM B1 és Q1 minősítésnek (nehezen éghető,
alacsony lángterjedésű) 
A pontos besorolás a termékleírásoknál megtalálható.

Méretre gyártás - záróprofil nélkül

Rendelésre a HAGO a kívánt méretben egyedi
szennyfogókat is gyárt. 

Az összekötő rendszerünk lehet vé teszi a
méretpontosságot, mind hosszúsági, mind szélességi
irányban. (Alsó kép)

A HAGO szennyfogók használatánál emiatt nem
szükséges a többnyire nem tetszetős záróprofilok
alkalmazása. (Alsó kép felső része).
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MAT

A Hagomat Exclusive
és Hagomat

Combistrip együttes
alkalmazása egy

innovatív kialakítású
bejáratnál.

A szokásos forgóajtó
helyett a bejáratot

vízszintes vízsugarak
zárják le.

Az előrehaladáshoz a
vízsugarakat

megszakítják, és a
belépés szabaddá válik.

A 2005-ös japán
Aichiben megrendezett

világkiállításon az
„Austria Pavilonnál“
került bemutatásra.

Hagomat Exclusive
egy energiaszolgáltató

konszern
főbejáratánál.



Ferde profil Cikkszám: 19 100

Azoknál a szennyfogó szőnyegeknél használható, ahol a szennyfogó a burkolatba
nem süllyeszthető be. Nem minden szennyfogóhoz alkalmazható. Egyedi esetekben
a szaktanácsadónál érdeklődjenek.

7

KeretekMAT

Rézkeret Cikkszám: 18 100

Stabil rézkeret összeilleszthető sarokcsatlakozókkal. Egyedi méreteknél a
szállítás részeiben történik. Standard méreteket lásd az árlistában. 
Minden méret és forma lehetséges.

Belmagasság 23 mm
Látható szélesség 7 mm, beépítési magasság 25 mm.

Nemesacélkeret Cikkszám 18 400

Magas minőségű nemesacél keret. Sarokcsatlakozás csavarkötéssel.
Látható szélesség: 3mm. Beépítési magasság 3 mm-el nagyobb, mint
a belső magasság.

Horganyzott acélkeret Cikkszám: 18 300

Tűzi horganyzott keret.
Egyedi méretek nem lehetségesek. Standard méreteket lásd az
árlistában.

Belmagasság 23 mm
Látható szélesség 2 mm, beépítési magasság 25 mm.

Alumínium teknő Cikkszám: 19 300

Szennyeződést felfogó teknő alumíniumkerettel (keret belmagassága 23mm).
Beépítési magasság összesen 57 mm. A vízlefolyócső átmérője 45 mm. 
Külső méret 61 x 41 cm és 81 x 51 cm. A standard méretű 59 x 39 cm és 
79 x 49 cm nagyságú: Exklusiv, Mondial, Combiclean, Combiclean Brush,
Combistrip és Combistrip Brush típusú szennyfogó szőnyegekhez alkalmazható.
Egyedi méret lehetséges.

Típus

‘A’ típus
‘B’ típus

23 mm

20 mm

Belső magasság

Típus Belső magasság

Típus Belső magasság

‘A’ típus
‘B’ típus

22 mm

17 mm

‘A’ típus
‘B’ típus
‘C’ típus

22 mm
18 mm
11 mm

‘C’ típus
‘D’ típus

17 mm

12 mm

Alumíniumkeret Cikkszám: 18 000

Stabil alumíniumkeret egyoldalon összepréselt sarokcsatlakozókkal. Egyedi
méreteknél a szállítás részeiben történik. Standard méreteket lásd az árlistában.
Minden méret és forma lehetséges. Látható szélesség 7 mm. Beépítési magasság
7 mm-rel nagyobb mint a belmagasság.

Típus Belső magasság
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HAGOMAT Exklusiv 24

HAGOMAT Exklusiv 24 
Hókaparóval

12 barna

18 sárga

14 piros

13 zöld

15 kék

11 világosszürke

17 fekete

Szállítható színek:

Cikkszám

10 100

10 110

10 102

Termékleírás

Hagomat Exklusive 24
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Exklusive 24
Profiltávolság 10 mm

Hagomat Exklusive 24
Hókaparóval

ca. 
Magasság

24 mm

24 mm

24 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm

23 mm

23 mm

A Hagomat Exlusive már alapkivitelben gyárilag beépített, erösített
profillal (kemény műanyag betéttel) kerül szállításra.



Anyag:
Alumíniumprofil 3 szennyeződéseltávolító peremmel,
belsejébenkemény műanyag maggal. A sörték kiváló
minőségű 6.6-os polyamidból készülnek.

Opciók:
➤ Profiltávolság 5 vagy 10 mm
➤ Hókaparóval

Színek:
Lásd előző oldalon. Az alumíniumprofil eloxált kivitelben
(arany/barna/fekete) is szállítható.

Tulajdonságok:
Időjárás viszontagságainak ellenáll. (Kültérben és
beltérben is használható.) Magas szennyeződés-eltávolító
hatása van. Erőteljes tisztítóhatás a különösen magas
sörték által. A hátoldalon lévő gumicsíkok által zajelnyelő
és csúszásmentes.

Tűzállóság:
EN 11925-2 és EN 9239-1 szabványok szerint Bfl-s1
besorolás (megfelel a korábbi ÖNORM szerinti B1Q1
besorolásnak).

Logók:
Ideális színes logók megjelenítésére.
A betűk minimális mérete ca.: 20x10 cm (magasság x
szélesség). Precíz minta szükséges.

Méretek:
Szennyfogó magassága: 24 mm
Profiltávolság:                ca.: 5 mm vagy 10 mm
Profilhossz:                     max.: 2 m - az ennél szélesebb

szennyfogók két - ill. több        
részben kerülnek legyártásra.

A nagy méretű szennyfogók menetirányban is két- ill.
több részből állnak. Ha a szennyfogó sz nyeg önhordó
kivitelben kerül lerakásra, 40 cm-ként kereszttartót kell
elhelyezni.

Standard méretek:
49 x 34 cm, 59 x 39 cm
79 x 49 cm, 99 x 59 cm
(Profiltávolság 10 mm)
Standard színek: világosszürke,barna és fekete.

Formák: minden forma lehetséges!

Súly: ca.: 19 kg / m2

Takarítás:
A szennyfogó felületét és aljzatot egyszerűen
kiporszívózni (lehetőség szerint minden nap). Makacs
szennyeződés esetén erős víznyomással (pl.: magas
nyomású tisztítógéppel) letakarítani.

Garancia:
Elhasználódásra 5 év garancia.
(A garancianyilatkozatot lásd a prospektus hátoldalán.)

Tenderkiírás:
HAGOMAT EXCLUSIVE 24… cikkszám………………
erősített profil kemény műanyag betéttel, 3 hókaparóval
és 2 sor, 6.6-os polyamid sörtével
Szín:………………
Egyedi méretek záróprofil nélkül. 
Éghetőség: Bfl-s1

Alkalmazási javaslat: Nagy forgalmú
reprezentatív bejáratokhoz. 
Extrém hosszú élettartam. 
5 év funkcionális garancia!

Beispiele für farbige Logogestaltung ?

9

Exklusiv 24MAT
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HAGOMAT Mondial 24

HAGOMAT Mondial 17

HAGOMAT Mondial 12

17 fekete

05 szürke

Szállítható színek:

Cikkszám

11 400

11 417

11 427

11 424

11 434

Termékleírás

Hagomat Mondial 12
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Mondial 17
Profiltávolság 10 mm

Hagomat Mondial 17
Profiltávolság 10 mm

Hagomat Mondial 24
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Mondial 24
Profiltávolság 10 mm

ca. 
Magasság

12 mm

17 mm

17 mm

24 mm

24 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

12 mm

17 mm

17 mm

23 mm

23 mm

A Mondial 17 és 24 típusok erősített kivitelben 
is szállíthatók (lsd. 5.old.)



Anyag:
Stabil alumíniumprofil, beépített kemény műanyag
betétbe ültett 3 soros, magas min ség , 6.6-os
polyamid sörtékkel.

Opciók:
➤ 3-féle magasság :12 mm, 17 mm és 24 mm  

névleges magasság*
➤ 5 mm és 10 mm-es profiltávolság

(a MONDIAL 12-es csak 5 mm-es távolsággal)
➤ Rendelésre erősített kivitelben, kemény műanyag  

betéttel szállítható- csak a MONDIAL 24 és a 
MONDIAL 17 típusokhoz.

Színek:
lásd az előző oldalon 

Tulajdonságok:
Időjárásálló - belső és külső térben egyaránt
használható.A sörték megjelenése figyelemfelkeltő,
dekoratív.
Mérettartó, feltekerhető, könnyen tisztítható.
Stabil és csúszásmentes az alsó részen elhelyezett
gumisávnak köszönhetően.

Éghetőség:
Az EN 11925-2 és EN 9239-1-es szabvány szerinti Bfl-s1-
nek megfelelő,  az ÖNORM szerint a korábbi B1 és Q1
minősítéssel megegyező (nehezen éghető, alacsony
lángterjedésű).

Méretek:
Magasság:     12 mm, 17 mm vagy 24 mm

Névleges méret - a sörték hossza kismér-  
tékben meghaladhatja a névleges méretet.

Profiltávolság: ca. 5 mm vagy 10 mm (a MONDIAL 12
csak 5 mm-es távolsággal)

Profilhossz:     max 2,0 fm.Ennél hosszabbak két vagy  
több darabból kerülnek legyártásra.
Nagyméretű szennyfogók szintén két vagy 
több darabból készülnek.Szabadon  
elhelyezett szennyfogóknál 40 centiméter- 
enként keresztrögzítés szükséges.

Formák: Bármely forma elkészítése lehetséges

Súly:
ca. 12,5 kg/m2 12 mm-es magasságnál
ca. 15,5 kg/m2 17 mm-es magasságnál
ca. 17,5 kg/m2 24 mm-es magasságnál

Takarítás:
Felső felület és ajzat egyszerű porszívózással. Durva
szennyeződés erős vízsugárral mosható.

Tenderkiírás:
HAGOMAT MONDIAL… cikkszám………………3 soros,
6.6-os polyamid sörtével
Magasság:…………………
Szín:………………
Méretre gyártottak záróprofil nélkül.
Éghetőség: Bfl-s1

Alkalmazási javaslat: modern megjele-
nésű , irodaházakhoz, üzletekhez,
szállodákhoz, iskolákhoz, lakásokhoz és
egyéb hasonló bejáratokhoz.

11

Mondial 24|17|12MAT
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Szállítható színek:

12 barna

11 világosszürke

17 fekete

HAGOMAT Nova 24

HAGOMAT Nova 24
Hókaparóval

Cikkszám

11 000

11 002

Termékleírás

Hagomat Nova 24
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Nova 24
Hókaparóval

ca. 
Magasság

24 mm

24 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm

23 mm
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Anyag:
Műanyagprofil 6.6-os kiváló minőségű polyamidból
készült
sörtékkel.

Opciók:
➤ Hókaparóval

Színek:
Lásd az előző oldalon.

Tulajdonságok:
Idöjárás viszontagságainak ellenáll.
A sörték által jó szennyezödés-eltávolító hatása van.
A szennyfogót annak teljes alsó felületére kell elhelyezni.

Éghetőség:
Az EN 11925-2 és EN 9239-1-es szabvány szerint Cfl-s1-
es minősítés, mely megfelel a korábbi, ÖNORM szerinti,
B1 és Q1 minősítésnek.

Méretek:
Szennyfogó magassága: 24 mm
Profiltávolság:                ca.: 5 mm (standard

méreteknél: 10 mm)
Profilhossz:                    max.: 2 m - az ennél szélesebb

szennyfogók két - ill. több   
részben kerülnek legyártásra.

A nagy méretű szennyfogók menetirányban is két- ill.
több részben készülnek.

Standard méretek:
59 x 39 cm, 79 x 49 cm (Profiltávolság 10 mm)
standard színek: világosszürke, barna és fekete.

Formák:
Csak négyzetes és szögletes formák lehetségesek!

Súly:
ca.: 16 kg / m2

Takarítás:
A szennyfogó felületét és aljzatot egyszerűen
leporszívózni (lehetöség szerint minden nap). Makacs
szennyezödés esetén erösvíznyomással (pl.: magas
nyomású tisztítógéppel) letakarítani.

Tenderkiírás:
HAGOMAT NOVA 24 
Cikkszám………………
2 sor, 6.6-os poliamid sörtével
Szín:………………
Egyedi méretek záróprofil nélkül kerülnek szállításra.
Éghetőség: Bfl-s1

Alkalmazási javaslat: Modern
bejáratokhoz, mint például
irodaházak, társasházak, üzletek, stb. 

Nova 24MAT
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Szállítható színek:

12 barna

04 kék

13 zöld

05 világosszürke

01 antracit

HAGOMAT Combiclean 24
Hókaparóval

HAGOMAT Combiclean 24 

Cikkszám

11 200

11 210

11 202

Termékleírás

Hagomat Combiclean 24
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Combiclean 24
Profiltávolság 10 mm

Hagomat Combiclean 24
Hókaparóval

ca. 
Magasság

24 mm

24 mm

24 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm

23 mm

23 mm

A Combiclean 24 típus erősített kivitelben 
is szállítható. (lsd. 5.old.)
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Anyag:
Aluprofil, bordás felső élekkel. Kopásálló, durvaszőrű
filcbetéttel.

Opciók:
➤ Szennyfogó sávok egymás közti távolsága 

5 vagy 10 mm
➤ Hókaparóval
➤ Rendelésre kemény m anyag betéttel erősített  

kivitel szállítható

Színek:
Lásd az előző oldalon.

Tulajdonságok:
Csak beltérben és az időjárás viszontagságaitól védett
helyeken alkalmazható. Ideális a finom szennyeződések
eltávolítására. Magas szárítóhatása van.
A hátoldalon lévő gumicsíkok által zajelnyelő és
csúszásmentes.

Éghetőség:
Az EN 11925-2 és EN 9239-1-es szabvány szerint Cfl-s1-
es minősítés, mely megfelel a korábbi, ÖNORM szerinti,
B1 és Q1 minősítésnek.

Méretek:
Szennyfogó magassága: 24 mm
Profiltávolság:                ca.: 5 mm vagy 10 mm
Profilhossz:                    max.: 2 m - az ennél szélesebb 

szennyfogók két - ill. több 
részben kerülnek legyártásra.

A nagy méretű szennyfogók menetirányban is két- ill.
több részben készülnek. Ha a szennyfogó szőnyeg
besüllyesztés nélkül, szabadon kerül lerakásra, 40 cm-
ként kereszttartót kell elhelyezni.

Standard méretek:
59x39 cm, 79 x 49 cm
(Profiltávolság 10 mm)
standard színek: világosszürke, barna, antracit

Formák:
minden forma lehetséges!

Súly:
ca.: 15 kg / m2

Takarítás:
A szennyfogó felületét és aljzatot egyszerűen
kiporszívózni (lehetőség szerint minden nap). Makacs
szennyeződés esetén a tűfilc sávokat
kikefélni és végül kiporszívózni.

Tenderkiírás:
HAGOMAT COMBICLEAN 24 
Cikkszám………………
Felső két él rovátkolt. Betét színe:………….
Egyedi méretek záróprofil nélkül.
Éghetőség: Cfl-s1

Alkalmazási javaslat: Otthonos
hangulatú bejáratokhoz, mint például
óvodák, idősek otthona, irodák,
társasházak stb.

Combiclean 24MAT
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HAGOMAT Combiclean Brush 24
Exklusiv sörtebetéttel

HAGOMAT Combiclean Brush 24
vékony sörtebetéttel

HAGOMAT Combiclean Brush 24
Nova sörtebetéttel

HAGO COMBICLEAN BRUSH 24 
MONDIAL sörtebetéttel

12 barna

11 világosszürke

17 fekete

Szálltható színek 
NOVA sörtékkel

17 fekete17 fekete

05 szürke

Vékony sörtebetét 
az alábbi
színekben szállítható:

12 barna

18 sárga

14 piros

13 zöld

15 kék

11 világosszürke

17 fekete

Exklusiv sörtebetétek
az alábbi színekben
szállíthatók:

12 barna

04 kék

13 zöld

05 világosszürke

01 antracit

A tűfilc betétek 
az alábbi
színekben szállítható:

Szállítható színek
MONDIAL sörtékkel
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Anyag:
Alumíniumprofil rovátkolt felső éllel.
Kopásálló tűfilc sávok.
Sörtebetétek kiváló minőségű 6.6-os polyamidból
készülnek.

Opciók:
➤ Színek kombinálhatók az alábbiak szerint:

(egyre nagyobb szennyeződés eltávolító hatással)

Színek kombinálhatók az alábbiak szerint:
Tűfilc sávok és választás szerint:
? Exklusiv sörtebetét
? Mondial sörtékkel
? Nova sörtebetét
? Keskeny sörtebetét (lásd az előző oldalon)

Tulajdonságok:
Csak beltérben és időjárás viszontagságaitól védett
helyeken alkalmazható. Ideális a finom és nagyobb
szennyeződések eltávolítására. Erős szárítóhatása van.
A hátoldalon lévő gumicsíkok által zajelnyelő és
csúszásmentes. A szennyfogót annak teljes alsó felületére
kell elhelyezni.

Éghetőség:
Az EN 11925-2 és EN 9239-1-es szabvány szerint Cfl-s1-
es minősítés, mely megfelelaz ÖNORM szerinti, korábbi
B1 és Q1 minősítésnek.

Méretek:
Szennyfogó magassága: 24 mm 

(Mondial-sörtebetéttel 24, 
17 vagy 12 mm)

Profiltávolság:                ca.: 5 mm
Profilhossz:                     max.: 2 m - az ennél szélesebb

szennyfogók két - ill. több   
részben kerülnek legyártásra.

A nagy méretű szennyfogók menetirányban is két- ill.
több részből készülnek.

Standard méretek vékony sörtebetéttel:
59x39 cm, 79 x 49 cm

Formák:
minden forma lehetséges!

Súly:
ca.: 17 kg / m2

Takarítás:
A szennyfogó felületét és aljzatot egyszerűen
felporszívózni (lehetőség szerint minden nap). Makacs
szennyeződés esetén a tűfilc sávokat kikefélni és végül
kiporszívózni.

Tenderkiírás:
HAGOMAT COMBICLEAN BRUSH 
Cikkszám………………
Tűfilc- és sörtebetéttel. Tűfilc színe:…………..
Sörték színe:………….
Egyedi méretek záróprofil nélkül.
Éghetőség: Cfl-s1

Alkalmazási javaslat: 
Otthonos hangulatú bejáratokhoz. 
A sörték alkalmazásával nagyobb 
szennyeződés-eltávolító hatás érthető el.

Combiclean Brush 24|17|12MAT

Cikkszám

11 208

11 245

11 175

11 125

11 206

11 204

Termékleírás

Hagomat Combiclean Brush 24
Exclusiv sörtebetéttel

Hagomat Combiclean Brush 24
Mondial sörtebetéttel

Hagomat Combiclean Brush 17
Mondial sörtebetéttel

Hagomat Combiclean Brush 12
Mondial sörtebetéttel

Hagomat Combiclean Brush 24
Nova sörtebetéttel

Hagomat Combiclean Brush 24
Keskeny sörtebetéttel

ca. 
Magasság

24 mm

24 mm

17 mm

12 mm

24 mm

24 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm

23 mm

17 mm

12 mm

23 mm

23 mm

Exklusiv és Mondial sörtebetétes kivitelek (csak 17 és 24 mm magasságban)
megerősített kivitelben és 10 mm profiltávolsággal is szállthatóak.



18

Szállítható színek:

05 világosszürke

17 fekete

HAGOMAT Combistrip 24

HAGOMAT Combistrip 24
Hókaparóval

Cikkszám

11 300

11 310

11 302

Termékleírás

Hagomat Combistrip 24
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Combistrip 24
Profiltávolság 10 mm

Hagomat Combistrip 24
Hókaparóval

ca. 
Magasság

24 mm

24 mm

24 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm

23 mm

23 mm

A Combistrip 24 erősített kivitelben is szállítható (lsd. 5. oldalt)
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Anyag:
Alumíniumprofil, bordás felső élekkel.A bordázott gumi-
betétek nagyobb tisztítóhatékonyságot eredményeznek.

Opciók:
➤ Szennyfogó sávok egymás közti távolsága 5 vagy 10 mm
➤ Hókaparóval
➤ Rendelésre kemény műanyag betéttel erősített   

kivitel szállítható

Színek:
Lásd az előző oldalon.

Tulajdonságok:
Időjárás viszontagságainak ellenáll.
Ideális nagyobb szennyeződések eltávolítására.
A hátoldalon lévő gumicsíkok által zajcsökkentő és
csúszásmentes.

Éghetőség:
Az EN 11925-2 és EN 9239-1-es szabvány szerint Cfl-s1-
es minősítés, mely megfelelaz ÖNORM szerinti, korábbi
B1 és Q1 minősítésnek.

Méretek:
Szennyfogó magassága: 24 mm
Profiltávolság:                ca.: 5 mm ill. 10 mm
Profilhossz: max.: 2 m - az ennél szélesebb

szennyfogók két - ill. több 
részben kerülnek legyártásra.

A nagy méretű szennyfogók menetirányban is két- ill.
több részben készülnek. Ha a szennyfogó szőnyeg
önhordó kivitelben kerül lerakásra, 40 cm-ként
kereszttartót kell elhelyezni.

Standard méretek:
59x39 cm, 79 x 49 cm (Profiltávolság 10 mm)
standard színek: fekete és szürke

Formák:
minden forma lehetséges!
Súly: ca.: 15 kg / m2

Takarítás:
A szennyfogó felületét és aljzatot egyszerően
felporszívózni (lehetőség minden nap). Makacs
szennyeződés esetén erős víznyomással (pl.: magas
nyomású tisztítógéppel) lemosni.

Tenderkiírás:
HAGOMAT COMBISTRIP 24, Cikkszám………………
Bordás felső alu élekkel és bordázott gumibetétekkel.
Gumibetétek színe:…………..
Egyedi méretek záróprofil nélkül.
Éghetőség: Cfl-s1

Alkalmazási javaslat:
Modern stílusú bejáratokhoz.

Combistrip 24MAT



12 barna

11világosszürke

17 fekete

17 fekete17 fekete

05 szürke

12 barna

18 sárga

14 piros

13 zöld

15 kék

11 világosszürke

17 fekete
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HAGOMAT Combistrip Brush 24
Nova sörtebetéttel

HAGOMAT Combistrip Brush 24
vékony sörtebetéttel

HAGOMAT Combistrip Brush 24
Exklusiv sörtebetéttel

HAGOMAT Combistrip Brush 24
MONDIAL sörtebetéttel

05 szürke

17 fekete

Exklusiv sörtebetétek
az alábbi színekben
szállíthatók:

Szálltható színek 
NOVA sörtékkel

Vékony sörtebetét 
az alábbi
színekben szállítható:

Szállítható színek
MONDIAL sörtékkel

A gumicsíkok az alábbi
színekben szállíthatók:
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Anyag:
Alumíniumprofil rovátkolt felső éllel.
Magas szennyeződés-eltávolító hatással rendelkező
rovátkolt gumicsíkok.
Sörték kiváló minőségű 6.6-os polyamidból készülnek.

Opciók:
➤ 4-féle sörtebetét igény szerint (egyre nagyobb

szennyeződés-eltávolító hatással)

Színek kombinálhatók az alábbiak szerint:
Tisztítócsíkok és választás szerint:
? Exklusiv sörtebetét
? Mondial sörtebetét
? Nova sörtebetét
? Vékony sörtebetét

(lásd az előző oldalon)

Tulajdonságok:
Időjárás viszontagságainak ellenáll. (Kültérben és
beltérben is használható.)
Ideális finom és nagyobb szennyeződések eltávolítására.
A sörték együttes alkalmazásával nagyobb a tisztítóhatás.
A szennyfogót annak teljes alsó felületére kell elhelyezni.
Zajcsökkentő és csúszásmentes az alsó oldalán elhelyezett
gumicsíkoknak köszönhetően.

Éghetőség:
Az EN 11925-2 és EN 9239-1-es szabvány szerint Cfl-s1-
es minősítés, mely megfelelaz ÖNORM szerinti, korábbi
B1 és Q1 minősítésnek.

Méretek:
Szennyfogó magassága: 24 mm (Mondial sörte-

betéttel 24, 17 vagy 12 mm)
Profiltávolság:                ca.: 5 mm
Profilhossz:                    max.: 2 m - az ennél szélesebb

szennyfogók két - ill. több 
részben kerülnek legyártásra.

A nagy méretű szennyfogók menetirányban is két- ill.
több részben készülnek.

Standard méretek vékony sörtebetéttel:
59x39 cm, 79 x 49 cm
standard színek: fekete/fekete és szürke/fekete

Formák:
minden forma lehetséges!

Súly:
ca.: 16 kg / m2

Takarítás:
A szennyfogó felületét és aljzatot egyszerűen
felporszívózni (lehetőség szerint minden nap). Makacs
szennyeződés esetén erős víznyomással (pl.: magas
nyomású tisztítógéppel) letakarítani.

Tenderkiírás:
HAGOMAT COMBISTRIP BRUSH Cikkszám………………
Gumi és sörtebetétekkel. Gumibetétek színe:…………..
Sörtebetétek színe:…………..
Egyedi méretek záróprofil nélkül.
Éghetőség: Cfl-s1

Alkalmazási javaslat:
Modern stílusú bejáratokhoz.
A sörték alkalmazásával nagyobb
szennyeződés-eltávolító hatás érhető el.

Combistrip Brush 24|17|12MAT

Cikkszám

11 340

11 345

11 375

11 377

11 304

11 322

Termékleírás

Hagomat Combistrip Brush 24
Exclusiv sörtebetéttel

Hagomat Combistrip Brush 24
Mondial sörtebetéttel

Hagomat Combistrip Brush 17
Mondial sörtebetéttel

Hagomat Combistrip Brush 12
Mondial sörtebetéttel

Hagomat Combistrip Brush 24
Nova sörtebetéttel

Hagomat Combistrip Brush 24
Keskeny sörtebetéttel

ca. 
Magasság

24 mm

24 mm

17 mm

12 mm

24 mm

24 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm

23 mm

17 mm

12 mm

23 mm

23 mm

EXLUSIVE és MONDIAL típusú sörtebetétekkel (csak 17 és 24 mm
vastagságban) és erősített kivitelben is szállíthatóak, 10 mm-es
profiltávolsággal is.
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Combiclean típushoz a tűfilc betét
az alábbi színekben szállítható:

szürke

fekete

HAGOMAT Combiclean 10
Tűfilc betéttel

HAGOMAT Combiclean 17
Tűfilc betéttel

HAGOMAT Combistrip 17
Gumibetéttel

HAGOMAT Combistrip 10
Gumibetéttel

Combiclean típushoz a tűfilc betét
az alábbi színekben szállítható:

12 barna

04 kék

13 zöld

05 világosszürke

01 antracit
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Anyag:
Aluprofil bordás felső élekkel.
Combiclean: magas kopásállóságú, tűfilc betétekkel
Combistrip: bordázott gumibetétekkel

Opciók:
➤ tűfilc betéttel
➤ rovátkolt gumi betéttel

Színek:
Lásd előző oldalon.

Tulajdonságok:
Zajcsökkentő hatású és csúszásmentes az alsó oldalra
helyezett gumicsíkok miatt.

Combiclean:
Csak belső, időjárástól védett helyeken alkalmazható.
Ideális finom tisztítóként. Magas szárító hatás. 
A szennyfogót teljes alsó felületére kell elhelyezni.

Combistrip:
Idvjárás-álló. Ideális durva tisztítóként.
A szennyfogót teljes alsó felületére kell elhelyezni.

Éghetőség:
Az EN 11925-2 és EN 9239-1-es szabvány szerinti Cfl-s1-
nek megfelelő,  az ÖNORM szerint a korábbi B1  és Q1
minősítéssel megegyező (nehezen éghető, alacsony
lángterjedésű).

Méretek:
Szennyfogó magassága: ca. 10 vagy ca. 17 mm
Profiltávolság:                ca.: 5 mm vagy 10 mm
Profilhossz:                     max.: 2 m - az ennél szélesebb

szennyfogók két - ill. több 
részben kerülnek legyártásra.

A nagy méretű szennyfogók menetirányban is két- ill.
több részben készülnek.

Formák:
minden forma lehetséges!

Súly:
Ca. 12 kg/m2

Takarítás:
Lásd Combiclean 15.- illetve Combistrip 19. oldal.

Tenderkiírás:
HAGOMAT Combiclean, Cikkszám………………
Bordás alumínium felső élekkel.
Tűfilc betét színe:…………..
Magasság: …………..
Egyedi méretek záróprofil nélkül.
Éghetőség: Cfl-s1

HAGOMAT Combistrip, Cikkszám………………
Bordázott gumi betéttel.
Gumi betét színe:…………..
Magasság: …………..
Egyedi méretek záróprofil nélkül.
Éghetőség: Cfl-s1

Alkalmazási javaslat:
Mindenütt , ahol építészeti okok miatt
lapos szennyfogó szőnyeg (10 vagy 17
mm) szükséges.

Combi 17|10MAT

Cikkszám

11 257

11 255

11 250

11 357

11 325

11 330

Termékleírás

Hagomat Combiclean 10
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Combiclean 17
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Combiclean 17
Profiltávolság 10 mm

Hagomat Combistrip 10
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Combistrip 17
Profiltávolság 5 mm

Hagomat Combistrip 17
Profiltávolság 10 mm

ca. 
Magasság

10 mm

17 mm

17 mm

10 mm

17 mm

17 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

12 mm

17 mm

17 mm

12 mm

17 mm

17 mm
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Szállítható színek:

HAGOMAT Trittform 18

HAGOMAT Trittform 10

ezüstszürke

fekete

20 m2 feletti rendeléseknél egyedi színek szállítása lehetséges.
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Anyag:
Hőkezelt műanyag.

Opciók:
➤ 2 féle magasság: 18 és 10 mm.

Színek:
Mint előző oldalon (fekete és ezüstszürke)
Egyedi színekben 20 m2 feletti rendelés esetén.

Tulajdonságok:
Beltérben és fedett kültéri helységekben használható.
Feltekerhető, magas csúszásvédelem.
Mosható, különösen vegyszerálló, feltekerhető.
Magas kopásállóságú.
Alkalmas bevásárlókocsival, könnyű kézi szállítóeszközzel
történő közlekedésre.

Éghetőség:
Az EN 11925-2 és EN 9239-1-es szabvány szerinti Bfl-s2.

Méretek:
Magasság: 18 mm és 10 mm
Nagyméretűek több darabban készülnek.
Lerakáskor szorosan illesztendőek egymáshoz.
Az anyag (vinyl) későbbi zsugorodása ca. 1%-os
mértékben lehetséges.

Formák:
minden forma lehetséges!

Súly:
18 mm magasság: ca. 10kg /m2
10 mm magasság: ca. 6kg /m2

Tenderkiírás:
HAGOMAT Trittform, Cikkszám:………………
Magasság: ………….., Szín:………………
Méretre gyártva.
Éghetőség: Bfl-s2

Alkalmazási javaslat:
Ideális bevásárlóközpontok, áruházak,
iskolák és ehhez hasonló épületek
bejárataihoz. 
Optimális bevásárlókocsival, könnyú
kézivezérlésűszállítóeszközökkel való

Vordergrund: HAGOMAT Trittform in orangerot (Sonderfarbe auf Kundenwunsch)
Drehtür: HAGOMAT Trittform schwarz

Trittform 18|10MAT

Cikkszám

14 100

14 200

Termékleírás

Hagomat Trittform 18

Hagomat Trittform 10

ca. 
Magasság

18 mm

10 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

20 mm

12 mm
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Szállítható színek:

barna szürke

Alkalmazási javaslat
Bejáratokhoz kültérben
és beltérben.

szürke barna antracit

Szállítható színek:

Összetétel: 100 % Vinyl
hullámkonstrukció

Szín: lásd a balra

Tulajdonságok: Időjárás
viszontagságainak ellenáll és
UV-álló. Feltekerhető, görgőálló,
hosszú élettartam, zajelnyelő,
csúszásmentes, alul és felül is
könnyen tisztítható (porszívóval,
kirázva vagy lemosva).

Méretek:
Szennyfogó magassága: 12 mm
Standard tekercsméretek:
60 cm x 6 m
90 cm x 6 m
Ebből a tekercsméretből bármilyen
forma elkészíthető.

Súly: ca.: 7,50 kg / m2

Vinyl hátoldallal

Hátoldal nélkül

Gostrad 16MAT

Entrap 12MAT

Cikkszám

16 201

16 200

Termékleírás

Hagomat Gostrad 16
Vinyl hátoldallal

Hagomat Gostrad 16
Hátoldal nélkül

ca. 
Magasság

16 mm

16 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

17 mm

Cikkszám

16 300

Termékleírás

Hagomat Entrap 12

ca. 
Magasság

12 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

12 mm

Összetétel:
100 % Vinyl-hurkolt konstrukció

Opciók:
➤ vinyl hátoldallal
➤ hátoldal nélkül

Színek: lásd balra

Tulajdonságok: Időjárás
viszontagságainak ellenáll,
feltekerhető, hőingadozásnak
ellenál -20 °C-tól 100 °C-ig,
olajnak ellenáll, zajelnyelő

Éghetőség: Az EN 11925-2 és 
EN 9239-1-es szabvány szerinti
Bfl-s1-nek megfelelő,  az ÖNORM
szerint a korábbi B1  és Q1
minősítéssel megegyező (nehezen
éghető, alacsony lángterjedésű).

Méretek: tekercsáru
90 cm x 6 m
120 cm x 6 m
Ebből a tekercsméretből bármilyen
forma elkészíthető.
Mérettűrés: 1 % az öregedési
zsugorodás miatt lehetséges.

Súly: ca.: 5 kg / m2



Wabe 22|18MAT

Anyag:
Magas értékű, tömör gumi.

Opciók:
➤ nyitott hátoldallal
➤ zárt hátoldallal

kétféle magasság ill. mintázat

Szín: fekete

Tulajdonságok:
Időjárás viszontagságainak ellenáll.
Sós hólének ellenáll.
Hatékonyan távolítja el a
szennyeződéseket.
Ütésálló és zajelnyelő (pl.: sífelvonónál)
Átmosható, feltekerhető

Méretek:
Szennyfogó magassága:
Wabe I  22 mm
Wabe II 18 mm és 22 mm

Összeszerelés:
Az optimális tisztítóhatás eléréséhez kör
alakú kefebetéteket alkalmazhatunk.
Piros, fekete, kék, zöld, sárga színekben
szállíthatók. Ezek ömlesztve kerülnek
szállításra. A kefebetéteket a kör alakú
helyekre egyszerűen
be kell nyomkodni.

Formák:
minden forma lehetséges!

Súly:
ca.: 14 kg / m2 - Wabe I
ca.:   9 kg / m2 - Wabe II

Tenderkiírás:
HAGOMAT Wabe, cikkszám: ......,
Szín fekete

Alkalmazási javaslat:
Univerzális szennyfogó

HAGOMAT Wabe I
nyitott hátoldallal, Art.-Nr. 12 000 
mit Rundbürsten, Art.-Nr. 19 900

HAGOMAT Wabe II
nyitott hátoldallal
Art.-Nr. 12 200

HAGOMAT Wabe II
zárt hátoldallal
Art.-Nr. 12 300

HAGOMAT Wabe I
nyitott hátoldallal
Art.-Nr. 12 000

HAGOMAT Wabe I
zárt hátoldallal
Art.-Nr. 12 100
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Cikkszám

12 000

12 100

12 200

12 300

12 201

12 301

19 900

Termékleírás

Hagomat Wabe I
nyitott hátoldallal

Hagomat Wabe I
zárt hátoldallal

Hagomat Wabe II
nyitott hátoldallal

Hagomat Wabe II
zárt hátoldallal

Hagomat Wabe II
nyitott hátoldallal

Hagomat Wabe II
zárt hátoldallal

Hagomat Rundbürsten

ca. 
Magasság

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

18 mm

18 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm

23 mm

23 mm

23 mm

17 mm

17 mm



Anyag:
Hullámos gumicsíkok, melyek lapos
alumínium profilokra vannak
felszegecselve.

Opciók/ színek:
➤ Alu natur eloxált
➤ Alu fekete eloxált
➤ Alu arany eloxált
➤ Rendelésre erősített

kivitelben is szállítható.

Tulajdonságok:
Időjárás viszontagságainak ellenáll és 
UV-álló.
Beltérben és kültérben is használható.
Feltekerhető.
Mindkét oldala felhasználható.
A szennyfogók felfekvése teljes felületű
legyen.

Méretek:
Szennyfogó magassága: 22 mm

Formák:
csak négyszögletes formák lehetségesek!
2 m szélességet meghaladóan 2 vagy
több részben kerülnek legyártásra.

Súly:
ca.: 12 kg / m2

Tenderkiírás:
HAGOMAT Wellform 22,
cikkszám: 15 000
Eloxálás színe: .....

Alkalmazási javaslat:
Bejáratokhoz, ahol előtisztító
szennyfogó alkalmazása
szükséges.

HAGOMAT Wellform 
natur eloxált

HAGOMAT Wellform 
fekete eloxált

HAGOMAT Wellform 
arany eloxált
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Wellform 22MAT

Cikkszám

15 000

Termékleírás

Hagomat Wellform

ca. 
Magasság

22 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm
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Jumbo 17MAT

Cikkszám

20 200

Termékleírás

Hagomat Jumbo 17
Zárt kivitel

ca. 
Magasság

17 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

17 mm

Anyag:
Alumínium hordozóprofil bordázott
felülettel.
Érdesített gumicsíkokba elhelyezett
nylonszálakkal.

Színek:
A gumibetétek 6 féle színben szállíthatók
(lásd alul).

Tulajdonságok:
Beltérben és fedett kültéri helységekben
használható. Extrém kopásálló.
Alkalmas bevásárlókocsik, betegszállító
kocsik, max. 1000 kg teherbírású kézi
emelőszerkezet („béka“) forgalmára.
Jó takarítási hatékonyság és magas
szárítási hatás az érdesített felület által.
Nem feltekerhető. Egyenes felületre és
teljes alsó felületén kell elhelyeztni,
mindkét oldala felhasználható.
Tűzállóság: B1, Lángterjedés: Q1

Méretek:
Szennyfogó magassága: 17 mm
Profilhossz: max. 3 m
Járható mélység: max 0,55 m
A nagyobb szennyfogó szőnyegek két
vagy több
részben kerülnek legyártásra.

Súly:
ca.: 14 kg / m2

Tenderkiírás:
HAGOMAT Jumbo 17, Cikkszám: 20
200
Alumínium tartóprofil bordázott felülettel,
neylon szálas gumibetéttel.
Betétek színe:……….

piros

kék

zöld

világosszürke

barna

fekete

Alkalmazási javaslat:
Nagy forgalmú és gyakran
használatos bejáratokhoz.

Szállítható színek:



Szállítható színek:

anthracit szürke kék pirosbarna

Primea
anthracit

Primea
szürke

Primea
barna

Primea 10MAT

Anyag:
Szálak anyaga 6.6-os 100%-os polyamid

Színek:
Lásd alul.

Tulajdonságok:
Magas kopásállóságú tartós, finom
mintázattal. A speciális szálstruktúra igen
hatékony szennyeződéseltávolítást
eredményez.

Éghetőség:
Az EN 11925-2 és EN 9239-1-es szabvány
szerinti Bfl-s1-nek megfelelő,  az ÖNORM
szerint a korábbi B1 és Q1 minősítéssel
megegyező (nehezen éghető, alacsony
lángterjedéső).

Takarítás: Porszívózással

Méretek:
Magasság: ca. 10 mm
Tekercsszélesség: 2 m - a két oldalsó
szegélyt is beleértve.
A tekercsekből egyedi méretek és formák
készíthetők, nagyobb méretűek több
darabból.

Súly:
Szálanyagsúly: ca. 1000 gr /m2

Teljes súly:       ca. 3400 gr /m2

Tenderkiírás:
HAGOMAT Primea 10,
Cikkszám: 17 200
100%-os 6.6- os polyamid.
Szín:………………

Alkalmazási javaslat:
Finomtisztító szennyfogó,
alacsony magassággal, nagy
forgalmú helyekre.
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Cikkszám

17 200

Termékleírás

Hagomat Primea 10

ca. 
Magasság

10 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

12 mm



Szállítható színek:

anthracit világosszürk
e

Texform 22

Texform 17

Texform 8

Texform 22|17|8MAT

Anyag:
Polypropilen t filc

Opciók: 
3 féle magasságban, habhátoldallal.

Színek:
Mint alul.

Tulajdonságok:
Könnyű tisztíthatóság, a bordázott
felületnek köszönhetően. Kiváló pótlása a
kókusz szőnyegeknek.

Takarítás: Porszívózással.

Méretek:
magasság: 22 mm,17 mm és 8 mm
tekercsszélesség: 2 m

Ebből a tekercsből készül az összes
elkészíthető forma. Nagyméret ek több
darabból kerülnek legyártásra.

Standard méret: 59 x 39 cm

Súly: 
22 mm vastagság: ca.7 kg/ m2

17 mm vastagság: ca.5 kg/ m2

8 mm vastagság:   ca.3 kg/ m2

Tenderkiírás:
HAGOMAT Texform …,
Cikkszám:………………
Magas minőségű, tűfilc, bordás felületű
polypropilén anyagú szennyfogó.
Magasság:………………
Szín:………………

Robuste Rauhaar-Rillenmatte,
lieferbar in 3 Höhen.

31

Cikkszám

17 500

17 800

17 900

Termékleírás

Hagomat Texform 22
22 mm
Hagomat Texform 17
17 mm
Hagomat Texform  8
8 mm

ca. 
Magasság

22 mm

17 mm

8 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm

17 mm

8 mm



Anyag:
Kétszálú rendszer
polypropylenből,
hátoldala vinylből.

Szín: szürke 05, barna 12

Tulajdonságok:
Durva szálak a magasabb
tisztítóhatásért,
a finom szálak a port
távolítják
el, hosszú élettartam.
Takarítás: porszívóval.

Súly: ca.: 3,5 kg / m2

Méretek:
Szennyfogó szőnyeg
magassága: ca. 9 mm
Standard méretek 2,5 cm
széles gumiszéllel mind a
négy oldalon.
60 x     90 cm
90 x   150 cm

130 x   200 cm
90 x   300 cm

130 x   300 cm
130 x   600 cm
200 x   300 cm
200 x 1000 cm *)
200 x 2000 cm *)

Figyelem: Az egyedi
méretek gumiszélek nélkül
kerülnek leszállításra

Összetétel:
Natúr kókusz rostszálakkal
hátul erős műanyag
hátoldallal.

Tulajdonságok:
Otthonos karakter,
Csak beltérben
használható, Kisebb
tisztító hatás,
Gyártásspecifikus
élettartam, Használata első
szakaszában egyes szálak
kihullhatnak.

Szín:
Natúr kókusz lsd. a képen.

Méretek:
Magassága: 24 mm
Tekercsszélesség: 2 m
Ebből a tekercsszélesség-
ből gyártunk minden 
készíthető formát.
Nagyobb méretek több
részben kerülnek
leszállításra.

Súly: ca.: 8 kg / m2
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Ajánlás: beltérben, csatlakoztatva egy
durva szennyeződéseltávolító
szennyfogóhoz.

szürke 05

barna 12

*) Egyedileg B1 és Q1 minősítéssel is szállíthatók.

Kokos 24

Enhance 9

MAT

MAT

Cikkszám

12 900

Termékleírás

Hagomat Kokos 24

ca. 
Magasság

24 mm

Hozzáillő
keret belső
magassága
(lsd 7. old.)

23 mm

Cikkszám

16 500

Termékleírás

Hagomat Enhance 9 *)

ca. 
Magasság

9 mm

*) A 200 cm széles tekercsárunál csak a hosszanti
széleken van gumiszegély.
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Rillmat 3MAT

Granulatmatte 10|6MAT

Cikkszám

21 900

Termékleírás

Hagomat Rillmat 3

ca. 
Magasság

3 mm

Cikkszám

21 100

21 200

Termékleírás

Hagomat Granulatmatte 6

Hagomat Granulatmatte 10

ca. 
Magasság

6 mm

10 mm

Anyag: Tömör gumi - finom bordázattal.

Színe: fekete

Tulajdonságok / felhasználás:
Finoman barázdált hosszanti irányában.
Hátoldala szitanyomással készül.
Ragasztható.
Csúszásmentesség biztosítására lejtős
felületeknél, munkaterületeken stb.
A menetirányhoz képest mindig
keresztben kell ragasztani.
Az elcsúszás meggátolása érdekében
kontaktragasztót kell alkalmazni
leragasztáskor.
Minden padlóburkoló vágókéssel vágható.

Méretek:
Vastagság: ca.: 3 mm
Tekercsméret: 10 x 1 m

Súly: ca.: 3,3 kg / m2

Anyag:
Újra feldolgozott gumigranulátum, kiváló
minőségű polyuretánnal vegyítve.

Szín: lásd a képen

Tulajdonságok:
Más burkolatok és szennyfogók alá alsó
rétegként alkalmazzák, a kívánt magasság
eléréséhez. 

Méretek:
Magasság: 6 mm és 10 mm
Tekercsszélesség: 1,25 m
Ebből a tekercsszélességből minden méret
és
forma elkészítését vállaljuk.

Súly:
5,3 kg / m2 ( 6 mm)
8,8 kg / m2 (10 mm)



PromotionMAT
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HAGOMAT mintakollekció

A prospektus mellett tartalmazza a
leggyakrabban igényelt típusok mintáit.
Értékes segédeszköz tervezők, és
szakemberek számára a szennyfogók
kiválasztáskor.

HAGOMAT állvány

6 db, 60 x 40 cm méretű szennyfogó
bemutatására. Az alsó két felületen
továbbiak elhelyezése lehetséges.
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Fontos tudnivalók tervezőknek és felhasználóknak:MAT

Keretek:

A keretek mérettől függően készre
gyártva vagy részeiben kerülnek
leszállításra. Utóbbiak esetén feladásra
kerülnek sarokkötések is, melyeket
egyszerűen lehet összeszerelni a
keretprofilokkal. Összereléskor ügyeljen a
derékszögességre és arra, hogy a
sarokösszekötő zárt legyen. Ellenekző
esetben átmenetileg távolságtartókat kell
elhelyezni.

Fogadó aljzat:

Ennek teherbírónak és abszolút
egyenesnek kell lennie. Szabadon
elhelyezett szennyfogóknál vízelvezetés
alkalmazása ajánlott. 

Napsugárzás/ Mérettűrések:

Melegben a szennyfogó tágul.
Tervezéskor 1 fm-re 1 mm tágulással lehet
számolni. Különféle tényezők
összhatásaként előfordulhatnak
méreteltérések. Gyártmányterveinket,
gyártási technológiánkat úgy alakítjuk,
hogy ezt elkerüljük.
Mindazonáltal kismértékű
méretdifferenciával a szennyfogóknál
számolni kell.
A méretregyártás során a pontos
hosszérték különböző távolságtartók
alkalmazásával érhető el. Így a megadott
profiltávolság-méretek hozzávetőlegesek.

Takarítás:

Csak a tisztán karbantartott szennyfogók
tudják funkciójukat betölteni. Nagy
gyalogos forgalom esetére ajánlott a
felületet naponta letakarítani. Ugyancsak

ajánlatos időnként a szennyfogót a
fogadó ajzatból kiemelni és azt is
kitakarítani.

Garancia:

A HAGOMAT EXCLUSIVE típusra öt év a
garancia funkcióra, formatartásra és
tartósságra. 
Gyalogos forgalom okozta normál
elhasználódás és a járművekkel, kézi
targoncákkal, stb. való túlterhelések nem
esnek a garancia hatálya alá.

A garanciális eljárás javítást vagy cserét
jelent. Szállítási költségek nem esnek a
garancia hatálya alá.

Egyedi esetek:

Ilyen jellegű felhasználáshoz kérjük, hogy
kérjék ki szakmai véleményünket,
tanácsunkat.

Az ideális tervezés a következő: 

Először a nagy szennyeződést eltávolító
szőnyeg minimum 2 m hosszúságban,
majd egy finom szennyeződést eltávolító
szőnyeg helyezendő el minimum 2 m
hosszúságban. A szennyfogó szőnyeg a
burkolattal azonos szintben kell hogy
legyen, egy alumínium keretbe foglalva.
A napfénybesugárzásnál figyelembe kell
venni a méretnövekedést.

Szaktanácsadóink magas szakértelemmel
rendelkeznek, ezért kérjük vegye igénybe
a költségmentes tanácsadást.

PLANUNGSVORSCHLAG:

Grobreiniger                                 Feinreiniger

mindestens 4 Schritte mindestens 4 Schritte

MIÉRT VAN FONTOS SZEREPE A HELYES TERVEZÉSNEK?

Egy szennyfogó szőnyeg csak akkor működik funkciójának megfelelően, ha az helyesen
megtervezett. Minimum négy lépés kell a belépőnek megtenni a sz nyegen ahhoz,
hogy az a cipőtalpon lévő szennyeződést vagy nedvességet  80 %-ban eltávolítsa.

Helyes HelytelenHelyes

PÉLDÁK HELYES ÉS HELYTELEN TOLDÁSOKRA:

Toldás menetirányban Toldás profilhosszban
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További termékek a 
HAGO gyártási programjából:


