
Υψηλής Ποιότητας Συστήματα  
Ποδομάκτρων Εισόδου 

Για βαρύ φορτίο και υψηλή  
κυκλοφορία πεζών

Μακροπρόθεσμη διατήρηση σχήματος  
χάρη στο προφίλ 39mm

Υποστηρίζει οχήματα βάρους ως 3.000kg!

Αντέχει χειροκίνητα παλετοφόρα, 
 περονοφόρα οχήματα κλπ.

Εξατομικευμένο προφίλ αλουμινίου  
   με κοπή laser

Top Clean STABIL 10 / 17 / 22 mm
Για βαρύ φορτίο

Top Clean Stabil XL 22 / 27 mm
Για εφαρμογή σε μεγάλους χώρους

Top Clean HIGH 42 mm
Για πολύ βαρύ και εξαιρετικά βαρύ φορτίο 

Top Clean OBJEKT 22 mm
Για εξαιρετικά βαρύ φορτίο

Πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με εγχάρακτο λογότυπο 
σε  χώρους εισόδου υψηλού κύρους

Φωτιζόμενες πλάκες με λογότυπο 
Τεχνολογία διόδων εκπομπής φωτός (LED)

Λύση υψηλής τεχνολογίας: Εξατομικευμένο  
φωτιζόμενο μήνυμα με διόδους LED

Για την καλύτερη σταθεροποίηση  
των ποδομάκτρων εντός του σκάμματος

Για την ευκολότερη εγκατάσταση  
ποδομάκτρων που αποτελούνται από πολλά τμήματα 

Οι λεκάνες συλλογής κατασκευάζονται  
από ανοξείδωτο ατσάλι V2A ή αλουμίνιο

SPEZIAL πλαίσιο σταθεροποίησης Διαχωριστικά προφίλ για πλαίσια  
σταθεροποίησης 

Λεκάνες συλλογής για παγίδευση των ρύπων κι 
ελεγχόμενη αποστράγγιση του νερού για μεγάλες χρονικές περιόδους

Βέλτιστη συλλογή ρύπων Μετεξέλιξη της σειράς Top Clean TREND®

Ξεκάθαρο πλεονέκτημα για το περιβάλλον!

Το ύψος του ποδομάκτρου προσεγγίζει το  
τυπικό πάχος των πλακιδίων

Top Clean TREND® 10 / 17 / 22 /27 mm
Για μέτριο φορτίο

Top Clean TREND® XL 22 mm
Για εφαρμογή σε μεγάλους χώρους

Top Clean TREND®  
GREEN MOTION 22 mm

Top Clean TREND® 10 / 17 / 22 mm
Mε ανακυκλωμένη  μοκέτα ECONYL®

Top Clean LIGHT 10 mm
Μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς πλαίσιο

Top Clean BRUSH 17 /  22 mm  Λωρίδες βούρ-
τσας καθαρισμού για μέγιστη καθαριστική δύναμη! £	Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ποδομάκτρων Top Clean και πολλά άλλα  

υψηλής ποιότητας προϊόντα, παρακαλώ επισκεφθείτε μας στην διεύθυνση www.geggus.com

£	Θα σας αποστείλουμε ευχαρίστως τον προϊοντικό μας κατάλογο χωρίς χρέωση.

£	Ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών – καλέστε μας!

Όλα τα μέρη του ποδομάκτρου είναι 100% ανακυκλώσιμα

Ν Ε Ο  !

Ν Ε Ο  !

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 



Τα συστήματα ποδομάκτρων Top Clean αποτρέπουν τον κτυπογενή  
θόρυβο των βημάτων

Αποτελεσματικά ελαστικά πέλματα στην κάτω  
πλευρά των προφίλ αλουμινίου μειώνουν 

σημαντικά τον κτυπογενή θόρυβο των βημάτων.

Σσσσσσσσσ...
ηχοαπορροφητικό !

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη με την διαρκή μελέτη κι ανάπτυξη των ήδη καταξιωμένων συστημάτων 
μας. Οι Ξύστρες αλουμινίου Top Clean πλέον διαθέτουν το αξιόπιστο σύστημα απόσβεσης θορύβου. Κατ’αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται αποτελεσματική μείωση του κτυπογενούς θορύβου των βημάτων σε κάθε παραλλαγή του συ-
στήματος Top Clean, συμπεριλαμβανομένων των λωρίδων Βούρτσας καθαρισμού (strip & cassette), των Ξυστρών 
αλουμινίου, της  Μοκέτας και του Τρακτερωτού καουτσούκ.

Η σειρά Top Clean στο σύνολό της παρέχει υψηλής 
αποτελεσματικότητας απόσβεση θορύβου

Safe Clean TREND® – Ένα Ποδόμακτρο Ασφαλείας που φωτίζει

Προφίλ σε κάθε RAL απόχρωση 
(Powder-coating)

Εξατομικευμένες λύσεις – Επιλέξτε τα δικά σας χρώματα προφίλ

Top Clean TREND® CURVE για εισόδους υψηλής αισθητικής

Συστήματα απτής και οπτικής καθοδήγησης για εισόδους κτιρίων

Νικητής των ICONIC AWARDS 2017:  
Καινοτομία Εσωτερικού Χώρου 

Για εσωτερική χρήση ή σε στεγασμένους 
εξωτερικούς χώρους

Για εξωτερική χρήση Προσβάσιμο Ανακυκλώσιμο

Τα βραβεία μας

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό QR για να  
οδηγηθείτε απευθείας στις εικόνες της GEGGUS TV!

Μοκέτα

Μοκέτα + Ξύστρα αλουμινίου

Τρακτερωτό καουτσούκ + Βούρτσα καθαρισμού 
(cassette)

Βούρτσα καθαρισμού (cassette)

Τρακτερωτό καουτσούκ

Τρακτερωτό καουτσούκ + Ξύστρα αλουμινίου

Τρακτερωτό καουτσούκ + Βούρτσα καθαρισμού 
(strip)

Μοκέτα + Τρακτερωτό καουτσούκ

Μοκέτα + Βούρτσα καθαρισμού (cassette)

Μοκέτα + Βούρτσα καθαρισμού (strip)

Top Clean TREND® Πιθανοί συνδυασμοί

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό QR για να οδηγηθείτε  
απευθείας στο βίντεο  “Footfall Sound” στην GEGGUS TV!

Οι πρώτες εντυπώσεις μένουν! –  
Συστήματα ποδομάκτρων με το λογότυπό σας


