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TECHNICKÝ LIST 
Modulová rohož děrovaná 

PR 26C/D 

 
Popis výrobku: 
Základní modul protiúnavové a protiskluzné rohože PR 26C/D je určen pro pracoviště 
s nutností odvodu kapalin. Jednoduchý permanentní zámkový systém umožňuje pevné spojení 
jednotlivých modulů a rychlou bezproblémovou montáž bez nutnosti lepení. Rozměry modulů 
umožňují variabilně přizpůsobit rohož jakémukoli pracovišti. Otvory o průměru 22 mm zajišťují 
rychlý odvod provozních kapalin a tak zůstává povrch rohože suchý a bezpečný. Profilovaný 
povrch vyniká výbornými protiskluznými účinky a použitý materiál poměrně vysokou odolností 
vůči působení chemikálií, minerálních a syntetických olejů. Rohož je možné dovybavit  
výraznými žlutými náběhovými hranami, které významně zvyšují bezpečnost na pracovišti 
(náběhové hrany nejsou součástí dodávky). 
 

Technická data: 
Hlavní rozměry: 30 × 30 cm 
Tloušťka:   25 mm 
Hmotnost rohože:  0,9 kg 
Plošná hmotnost:  9,7 kg/m2 

Materiál:   polyvinylchlorid (PVC) 
Barva:    černá 
Třída hořlavosti:  Cfl-S2   (ČSN EN 13501-1) 
Tvrdost:   85 Shore A  (ASTM D2240-02)     
Statický koeficient tření: 0,69  (ASTM C1028-96) 
Třída protiskluznosti: R10   (DIN 51 130, BGR 181) 
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Použití: 
Modulová rohož PR 26C/D je určena pro pracoviště, kde je nutné odvádět přebytečné provozní 
kapaliny a nečistoty. Je vhodná pro zlepšení komfortu pracovníků při dlouhodobém stání, 
zvýšení ochrany proti uklouznutí  a ochranu podlahy.  Použití rohože výrazně zvyšuje pohodlí 
a bezpečnost pracoviště a tím šetří zdraví zaměstnanců. 

 
 

Volitelné příslušenství: 
Sestavu vytvořenou z modulových rohoží je doporučeno doplnit náběhovými hranami: 

 PR 26C/F – Náběhová hrana – spodní díl 
- rozměry:  30 × 15 cm 
- barva:  žlutá 

 PR 26C/M – Náběhová hrana – horní díl 
- rozměry:  30 ×15 cm 
- barva:  žlutá 

 PR 26C/R – Náběhová hrana – rohový díl 
- rozměry:  15 × 15 cm 

- barva:  žlutá 
 PR 33/5 – Čistič antistatických rohoží 

- 950 ml s rozprašovačem 
- Prostředek doporučený výrobcem rohoží pro údržbu 
- Po ošetření je rohož bez povrchového filmu 
- Zlepšuje antistatické vlastnosti rohože 
- Účinně odstraňuje zbytky pájecí pasty, oleje, otisků prstů a špíny 
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