
Top Clean CLASSIC
Top Clean ROBUST

Συστήματα Ποδομάκτρων Εισόδου





Top Clean CLASSIC XL – Για χρήση σε σημεία με μεγάλες εισόδους. 
Η έκδοση Top Clean CLASSIC XL είναι η πρώτη σας επιλογή αν αναζητάτε ένα υψηλής ποιότητας ποδόμακτρο σε μια ελκυστική τιμή. Προτείνεται για μεγάλα, ιδιαίτερης αισθητικής σημεία 
εισόδων. Η μείωση του θορύβου και η πρόσφυση, επιτυγχάνονται με ειδικές λωρίδες πολυαιθυλενίου (PE) στο κάτω μέρος των προφίλ αλουμινίου. Η σειρά Top Clean XL διαθέτει εξαιρετικές 
ιδιότητες κατακράτησης ρύπων, χάρη στις πολύ μεγάλου πλάτους ένθετες λωρίδες μοκέτας. Τα ποδόμακτρα Top Clean CLASSIC XL κατασκευάζονται στα μέτρα σας, μαζεύονται σε ρολό 
και είναι εύκολα στον καθαρισμό. Ειδικά σχήματα διατίθενται με επιπλέον κόστος.

Προφίλ αλουμινίου Προφίλ αλουμινίου ανθεκτικά στην παραμόρφωση (κράμα EN AW 6063).

Επάνω πλευρά /  
Συνδυασμοί

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών εναλλακτικών ή ακόμη και να συνδυάσετε διαφορετικές επιλογές μεταξύ τους.
• Mοκέτα: Υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, αντιολισθητικές ιδιότητες R11 κατά DIN 51130  

(German Industrial Standard).
• Οι Ξύστρες αλουμινίου κατασκευάζονται από ανθεκτικό στην παραμόρφωση προφίλ αλουμινίου.
• Οι λωρίδες Βούρτσας καθαρισμού (strip & cassette) κατασκευάζονται από ισχυρές ίνες Πολυαμίδας 6.

Κάτω πλευρά Στην βάση του ποδομάκτρου τοποθετούνται ταινίες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) για απόσβεση θορύβου.

Διασύνδεση προφίλ Επικαλυμμένο γαλβανιζέ συρματόσχοινο

Ασφάλιση προφίλ Ειδική περαστή θηλιά με ατσάλινη βίδα (ανοξείδωτη)

Διάκενο προφίλ Top Clean CLASSIC XL 22 mm: 5mm. Με εύκαμπτους αποστάτες από καουτσούκ.

Χρώματα προφίλ Φυσικό αλουμίνιο. Τα προφίλ μπορούν να παραχθούν με βαφή σε κάθε RAL απόχρωση (Powder-coating) με επιπλέον χρέωση.
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Βασικά χρώματα μοκέτας   Βούρτσα καθαρισμού (strip)

010  
ανθρακίτης

020  
ανοικτό γκρι

030  
πιτσιλωτό μπέζ

040  
πιτσιλωτό μπλε

Μαύρη Γκρι Μπλε

Τα χρώματα εμφανίζονται κατά προσέγγιση

Για χρήση σε εσωτερικούς ή  
στεγασμένους εξωτερικούς χώρους

Προσβάσιμο

Ανακυκλώσιμο

Top Clean CLASSIC XL με μοκέτα Top Clean CLASSIC XL με Μοκέτα και Ξύστρα αλουμινίου Top Clean CLASSIC XL με Μοκέτα και Βούρτσα καθαρισμού (strip)

Συνδυασμοί Top Clean CLASSIC XL
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Υπόμνημα συμβόλων



Top Clean CLASSIC – Απόδοση αιχμής. Ελκυστική τιμή.

Αν αναζητάτε ένα υψηλής ποιότητας ποδόμακτρο εισόδου σε ελκυστική τιμή, το σύστημα Top Clean CLASSIC μπορεί να είναι η πρώτη σας επιλογή. Οποιοσδήποτε συνδυασμός Ξύστρας 
αλουμινίου και Βούρτσας καθαρισμού από την γκάμα της σειράς TREND είναι επίσης διαθέσιμος για την σειρά Top Clean CLASSIC (δείτε την σελίδα δεξιά). Η μείωση του θορύβου και η πρόσφυση, 
επιτυγχάνονται με ειδικές λωρίδες πολυαιθυλενίου (PE) στο κάτω μέρος των προφίλ αλουμινίου. Τα διαθέσιμα ύψη προφίλ είναι 10/13, 17, 22 και 27mm. Τα ποδόμακτρα Top Clean CLASSIC 
κατασκευάζονται στα μέτρα σας, μαζεύονται σε ρολό και είναι εύκολα στον καθαρισμό. Ειδικά σχήματα διατίθενται με επιπλέον κόστος.

Προφίλ αλουμινίου Προφίλ αλουμινίου ανθεκτικά στην παραμόρφωση (κράμα EN AW 6063).

Επάνω πλευρά / 
 Συνδυασμοί

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών εναλλακτικών ή ακόμη και να συνδυάσετε διαφορετικές επιλογές μεταξύ τους.
• Μοκέτα: Υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, αντιολισθητικές ιδιότητες R11 κατά DIN 51130  

(German Industrial Standard).
• Αντιολισθητικό Τρακτερωτό καουτσούκ (EPDM), με αυλακώσεις κατα μήκος και κατά πλάτος, υψηλής αντοχής και ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία κατά 

DIN 7863 (German Industrial Standard). Συμπεριφορά στην φωτιά Bfl-s1 κατά DIN EN 13501-1 (German Industrial  Standard). 
• Οι Ξύστρες αλουμινίου κατασκευάζονται από ανθεκτικό στην παραμόρφωση προφίλ αλουμινίου.
• Οι Βούρτσες καθαρισμού (strip) κατασκευάζονται από ισχυρές ίνες Πολυαμίδας 6.
• Οι Βούρτσες καθαρισμού (cassette) κατασκευάζονται από ισχυρή, υψηλής αντοχής Πολυαμίδα 6, αντιολισθητικές ιδιότητες R13 κατά DIN 51130  

(German Industrial Standard).

Κάτω πλευρά Στην βάση του ποδομάκτρου τοποθετούνται ταινίες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) για απόσβεση θορύβου.

Διασύνδεση προφίλ Συρματόσχοινο από ανοξείδωτο ατσάλι V2A, Ø 2 mm για ύψη προφίλ 10 / 13 και 17mm, 
επικαλυμμένο γαλβανιζέ συρματόσχοινο για ύψη προφίλ 22 και 27mm.

Ασφάλιση προφίλ Ειδική περαστή θηλιά με ατσάλινη βίδα (ανοξείδωτη).

Διάκενο προφίλ Top Clean CLASSIC 10 / 13, 17, 22 και 27 mm: 5 mm.  
Με εύκαμπτους αποστάτες από καουτσούκ.

Χρώματα προφίλ Φυσικό αλουμίνιο. Τα προφίλ μπορούν να παραχθούν με βαφή σε σκόνη σε κάθε RAL απόχρωση (Powder-coating) με επιπλέον χρέωση.
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Βασικά χρώματα μοκέτας   Βούρτσα Καθαρισμού 
(cassette) 

Τρακτερωτό 
καουτσούκ

Βούρτσα Καθαρισμού  
    (strip) 

010  
ανθρακίτης

020  
ανοικτό γκρι

030  
πιτσιλωτό μπέζ

040  
πιτσιλωτό μπλε

Γκρι  Μαύρη  Μαύρη Μαύρη Γκρι Μπλε

Τα χρώματα εμφανίζονται κατά προσέγγιση

Top Clean CLASSIC | 4

Υπόμνημα συμβόλων

Για εξωτερική χρήση

Για χρήση σε εσωτερικούς ή  
στεγασμένους εξωτερικούς χώρους 

Προσβάσιμο  

Ανακυκλώσιμο



Συνδυασμοί Top Clean CLASSIC

Top Clean CLASSIC 
με Μοκέτα και Βούρτσα καθαρισμού (strip)

Top Clean CLASSIC 
με Mοκέτα και Ξύστρα αλουμινίου

Top Clean CLASSIC 
με Μοκέτα και Βούρτσα καθαρισμού (cassette)

Top Clean CLASSIC 
με Βούρτσα καθαρισμού (cassette)

Top Clean CLASSIC 
με Tρακτερωτό καουτσούκ

Top Clean CLASSIC 
με Μοκέτα 

Top Clean CLASSIC 
με Tρακτερωτό καουτσούκ και Βούρτσα καθαρισμού 
(cassette)

Top Clean CLASSIC 
με Tρακτερωτό καουτσούκ και Ξύστρα αλουμινίου

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν το Top Clean CLASSIC 
 με ύψος προφίλ 22 mm
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Top Clean ROBUST – Βαριάς χρήσης

Για εξαιρετικά μεγάλο φορτίο – Αυτό το σύστημα ποδομάκτρου εισόδου με την ισχυρή καθαριστική απόδοση, διαθέτει επίσης μεγάλη αντοχή στα πολύ μεγάλα φορτία. Είναι μια εξαιρετική 
επιλογή για εισόδους κτιρίων με υψηλή κυκλοφορία. Είναι κατάλληλο για παλετοφόρα και καρότσια μεταφοράς. Παρακαλώ δείτε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς στην δεξιά σελίδα. 
Η σειρά Top Clean ROBUST είναι ηχοαπορροφητική, τα ποδόμακτρα κατασκευάζονται στα μέτρα σας, μαζεύονται σε ρολό και είναι εύκολα στον καθαρισμό. Ειδικά σχήματα διατίθενται 
με επιπλέον κόστος.

Βασικά χρώματα μοκέτας   Βούρτσα Καθαρισμού 
(cassette) 

Τρακτερωτό 
καουτσούκ

010  
ανθρακίτης

020  
ανοικτό γκρι

030  
πιτσιλωτό μπέζ

040  
πιτσιλωτό μπλε

ανοικτό γκρι  Μαύρη  Μαύρη

χρώματα εμφανίζονται κατά προσέγγιση

Προφίλ αλουμινίου Προφίλ αλουμινίου ανθεκτικά στην παραμόρφωση (κράμα EN AW 6063, πάχος τοιχώματος ως 2.5 mm).

Επάνω πλευρά /  
Συνδυασμοί

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών εναλλακτικών ή ακόμη και να συνδυάσετε διαφορετικές επιλογές μεταξύ τους.
• Μοκέτα: Υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, αντιολισθητικές ιδιότητες R11 κατά DIN 51130  

(German Industrial Standard).
• Αντιολισθητικό Τρακτερωτό καουτσούκ (EPDM), με αυλακώσεις κατα μήκος και κατά πλάτος, υψηλής αντοχής και ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία  

κατά DIN 7863 (German Industrial Standard). Συμπεριφορά στην φωτιά Bfl-s1 κατά DIN EN 13501-1 (German Industrial  Standard). 
• Οι Ξύστρες αλουμινίου κατασκευάζονται από ανθεκτικό στην παραμόρφωση προφίλ αλουμινίου.
• Οι Βούρτσες καθαρισμού (strip) κατασκευάζονται από ισχυρές ίνες Πολυαμίδας 6.
• Οι Βούρτσες καθαρισμού (cassette) κατασκευάζονται από ισχυρή, υψηλής αντοχής Πολυαμίδα 6, αντιολισθητικές ιδιότητες R13 κατά DIN 51130   

(German Industrial Standard).

Κάτω πλευρά Στην βάση του ποδομάκτρου τοποθετούνται ταινίες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) για απόσβεση θορύβου.

Διασύνδεση προφίλ Συρματόσχοινο από ανοξείδωτο ατσάλι V2A, Ø 2 mm για ύψη προφίλ 10 / 13 και 17 mm, 
Συρματόσχοινο από ανοξείδωτο ατσάλι V2A, Ø 3 mm για ύψη προφίλ 22mm. 

Ασφάλιση προφίλ Ειδική περαστή θηλιά με ατσάλινη βίδα (ανοξείδωτη).

Διάκενο προφίλ Top Clean ROBUST 10/13, 17 και 22 mm: 5 mm. 
Με εύκαμπτους αποστάτες από καουτσούκ.

Χρώματα προφίλ Φυσικό αλουμίνιο. Τα προφίλ μπορούν να παραχθούν με βαφή σε κάθε RAL απόχρωση (Powder-coating) με επιπλέον χρέωση.

Ν Ε Ο  !

29mm 29mm

5mm

Ύψος
πλαισίου

Ύψος
ποδομάκτρου

Πάχος 2,5 mm
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Υπόμνημα συμβόλων

Για εξωτερική χρήση

Για χρήση σε εσωτερικούς ή  
στεγασμένους εξωτερικούς χώρους 

Προσβάσιμο 

Προσβάσιμο με χειροκίνητο  
παλετοφόρο

Ανακυκλώσιμο

Ανοξείδωτο

15mm
20mm
25mm

ca. 10-13mm
ca. 17mm
ca. 22mm



Συνδυασμοί Top Clean ROBUST

Top Clean ROBUST 
με Μοκέτα και Ξύστρα αλουμινίου

Top Clean ROBUST 
με Μοκέτα και Βούρτσα καθαρισμού (cassette)

Top Clean ROBUST 
με Mοκέτα και Tρακτερωτό καουτσούκ

Top Clean ROBUST 
με Tρακτερωτό καουτσούκ

Top Clean ROBUST 
με Tρακτερωτό καουτσούκ και Ξύστρα αλουμινίου

Top Clean ROBUST 
με Μοκέτα 

Top Clean ROBUST 
με Tρακτερωτό καουτσούκ και Βούρτσα καθαρισμού 
(cassette)

Top Clean ROBUST 
με Βούρτσα καθαρισμού (cassette)
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Οι φωτογραφίες απεικονίζουν το Top Clean ROBUST  
με ύψος προφίλ 22 mm



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ GEGGUS GmbH – ΜΕΛΕΤΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Διεύθυνση: Κ. Θεοτόκου 2 & Βασ. Σοφίας. 15124 Μαρούσι, Αθήνα
Επικοινωνία: Τηλ.: 210-8022709  -  210-8064030 | Email: sales@alloffice.gr | Webpages: www.alloffice.gr – www.geggus.com 


