
REINDESIGN
DAS ORIGINAL

REINDESIGN
ORIGINAL

ČISTILNI PREDPRAŽNIK PREMIUM · ČISTILNI PREDPRAŽNIK KOMPAKT 
ČISTILNA PREPROGA FOYER · KONVEKTORSKE REŠETKE 

PROFILI ZA KERAMIKO · KOPALNIŠKE REŠETKE

®

ARWEI nam tlakuje  
pot že od leta 1952.

NAREJENO
V
NEMČIJI

ČISTE IDEJE S SISTEMOM





3

ARWEI je sinonim za čiste ideje s sistemom. Gre za sistem s tradicijo, na katerega smo po-
nosni.

»Čistilni predpražnik« je pojem, ki smo mu v primerjavi z drugimi podjetji dali prav poseben 
pečat. Zato tudi radi govorimo o ORIGINALU. Original, ki je vreden svojega imena in ki mu 
drugi v funkcionalnosti, kakovosti in trajnosti niso kos.

Kot pionirji na področju tehnologije čistilnih predpražnikov imamo veliko izkušenj, ki jih z 
našimi strankami radi delimo pri iskanju rešitev. To počnemo že skoraj 70 let.

Vseeno je, ali so to posebne konstrukcije ali enostavni, pravokotni čistilni predpražniki, vse 
prilagodimo vašim potrebam. ORIGINALI ARWEI prepričajo predvsem s svojo dolgoletno 
funkcionalnostjo. Le tisti izdelek, ki ustreza našim visokim tehničnim zahtevam, nosi pečat 
kakovosti ARWEI. Pri rokovanju z viri čutimo dolžnost do našega okolja in pazimo na to, da so 
naši izdelki okolju prijazni.

Ko govorimo o povezovanju visoke kakovosti, zanesljivosti in dobrega razmerja med kako-
vostjo in ceno, smo z veseljem vaši timski igralci. Seveda boste z naše strani lahko deležni 
obsežnega servisa, in sicer po spletu, telefonu ali na kraju samem.

Dali bomo vse od sebe, da boste z nami zadovoljni. Kajti šele ko boste vi zadovoljni, bomo 
zadovoljni tudi mi! Gradite na naših izkušnjah in izkoristite bližnjice s pomočjo izdelkov, ki 
nosijo oznako »Narejeno v Nemčiji«.

Andreas Graf
Direktor podjetja ARWEI-Bauzubehör GmbH
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SAUBERLAUF

BÄDERROSTE

KONVEKTORENROSTE

FLIESENPROFILE

PREMIUM REINSTREIFERSYSTE

AUSSENBEREICH

Gummi

Portal G 10

Portal G 17

Portal G 22

Portal G 22 Tradition

Portal G 27

Portal SG 10

Portal SG 17

Portal SG 22

Portal SG 27

Portal SG 42

Gummi kombiniert mit Bürste 

Gummi kombiniert mit
Cassettenbürste

Überdachter Außenbereich

Innenbereich

Drehtüranlagen

Taktiles System

PORTAL G 22

bis 4,0 t 

Empfohlen für:

AbC

Höhe Stababstand Profi l Lauffl äche Gewicht pro m²

22 mm 4 bzw. 6 mm Alu Gummi ca. 16,2 kg bei 6 mm Stababstand

Portal G 22

Preis anfragen

Systemaufbau

1  Gummi

2  Aluprofi l

3  ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung

4  Kratzkante

Eigenschaften

� Hohe Stabilität bis 4.000 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast

1 2 3 4

Datenblatt 

Standardfarbe: schwarz

Ausschreibungstext Technische Zeichnung
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ARWEI - NAČRTOVANJA

NARAVNI IN TRAJNOSTNI IZDELKI

NAŠI ČISTILNI PREDPRAŽNIKI SE  
PONAŠAJO Z DOLGOROČNO UPORABO.

Ponosni smo, da lahko ponujamo dolgotrajne in tako tudi trajnostne izdelke s sklenjenim življenjskim krogom. Pri 
tem gre za recikliranje odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji, in za ponovno rabo materialov ob koncu življenjske 
dobe izdelkov.

ARWEI - TRAJNOSTEN PRI PROIZVODNJI

Čistilni predpražniki ARWEI so sestavljeni iz nosilnih profilov, veznih elementov in čistilnih 
oblog. Za materialne komponente v glavnem uporabljamo aluminij in umetno maso. Te 
materiale lahko načeloma dobro recikliramo.

Pri proizvodnji se naberejo ostanki materialov, ki jih v prvi vrsti lahko znova uporabimo pri 
proizvodnji in pri izdelavi vzorcev. Preostale ostanke lahko tudi recikliramo. Tako lahko na 
primer čiste ostanke aluminija preko reciklažnega postopka vrnemo v trajnostno krožno 
gospodarstvo in ga kot surovino zopet na novo uporabimo. 

ARWEI RECIKLAŽA
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ARWEI - NAČRTOVANJA

ARWEI LAHKO RABLJENE ČISTILNE PREDPRAŽNIKE RECIKLIRA, ČEPRAV TO PRI 
ARWEIJU V VEČINI PRIMEROV NI POTREBNO – ARWEI JE NAMREČ BOLJ ZELENO 
NARAVNAN KOT KONKURENCA.

Čistilni predpražniki ARWEI so sestavljeni v edinstvenem modularnem sistemu ARWEI. Zaradi tega jih lahko 
 razstavimo na manjše sestavne dele in, kot že omenjeno, zopet predelamo. 

Ker pa imajo čistilni predpražniki ARWEI zaradi svoje izvedbe in uporabljenih materialov zelo dolgo življenjsko 
dobo, je ta predelava potrebna šele po mnogih letih. Grobovlaknat material ARWEI Premium bolje kot karkoli  
drugega zagotavlja dolgo uporabo čistilnih predpražnikov.

Zahvaljujoč inteligentni strukturi izdelka lahko čistilne predpražnike ARWEI popravljamo po delih, s čimer lahko 
življenjsko dobo bistveno podaljšamo, kar pripomore k trajnosti. 

Posamezne poškodovane nosilne profile predpražnika lahko na primer brez težav zamenjamo na kraju samem - 
zamenjani aluminijast profil pa recikliramo. Pri vhodnih predpražnikih drugih proizvajalcev to ni tako enostavno 
izvedljivo. Pri njih so palice predpražnika spojene z žično vrvjo, s čimer je onemogočena enostavna zamenjava  
posameznih palic. V takih primerih načeloma zamenjajo kar cele dele predpražnika.

Seveda lahko zamenjamo tudi obrabljene čistilne obloge. Tako povrnemo čistilnemu predpražniku zopet funkcijo 
kot jo je imel prvi dan uporabe.
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ARWEI - NAČRTOVANJA

Nemško združenje za trajnostno gradnjo (DGNB) v okviru potrjevanja stavbnih certifikatov upošteva številne  
trajnostne kriterije o celostnem življenjskem ciklu stavbe.  
Načrtujete s certifikatom potrjeno stavbo po kriterijih DGNB? Popolnoma vseeno je, ali stremite k BRONASTEMU, 
SREBRNEMU, ZLATEMU ali PLATINASTEMU certifikatu. S pravim številom območij in ustrezno izvedbo teh za  
prestrezanje umazanije (kot jih imenuje DGNB) boste dobili točke za svoj certifikat.

V okviru sistema za pridobivanje certifikata DGNB lahko stavba za preprečevanje onesnaženja prejme do 15 točk 
za dovolj dolgo območje z lovilniki nesnage ob vseh glavnih vhodih in neposredno pred in za vhodnimi vrati. DGNB 
si prizadeva zmanjšati stroške in čas čiščenja ter za to potrebna sredstva v času obratovanja stavbe. 

VARČEVANJE SREDSTEV Z USTREZNO VELIKO NAČRTOVANIMI ČISTILNIMI PREPROGAMI ARWEI.

Z uporabo čistilnih predpražnikov ARWEI prinesemo v stavbo manj umazanije,  kar pomeni manj človeških virov 
onesnaževanja, s tem pa tudi manj čiščenja in  manjšo porabo čistil in vode. Tako boste privarčevali in hkrati  
obvarovali okolje. 

Ustrezno opremljenost vseh glavnih vhodov z območji za prestrezanje umazanije DGNB v okviru certificiranja  
nagradi s 5 točkami. Glede na dolžino vhodnih predpražnikov lahko pridobite dodatne točke. Tako pri javnih  
stavbah združenje za dolžine 2,4 m dodeli dodatnih 5 točk in za dolžine 4 m dodatnih 10 točk. Glede na stopnjo 
obremenjenosti je v območje prestrezanja umazanije smiselno namestiti različno dolge predpražnike. S strani 
DGNB ni posebnih priporočil. Več o tem si preberite na 16. in 17. strani kataloga.

Če imate kakršno koli vprašanje, nam ga posredujte in z veseljem vam bomo pomagali in svetovali.

*Katalog kriterijev Stavbe Novogradnje TEC.1.5/PRIJAZNO ČIŠČENJE KONSTRUKCIJE št. 4 obravnava ocenjevanja predela, kjer se nahajajo območja za  
prestrezanje umazanije.

VAŠA POT DO CERTIFIKATA DGNB

ZBIRANJE TOČK Z ARWEI

DGNB ZBIRANJE TOČK Z ARWEI

Od platine do brona. Logika odlikovanj po DGNB:

PLATINA ZLATO SREBRO BRON*

Stopnja izpolnjevanja kriterijev:

Minimalna stopnja  
izpolnjevanja kriterijev: 

*To priznanje velja le za certifikat stanja oz. za certifikat »obratovanje stavbe«.

 od 80%  od 65%  od 50%  od 35%

Član 
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ARWEI - NAČRTOVANJA
ARWEI S CERTIFIKATOM TÜV
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ARWEI - NAČRTOVANJA

Izdelki ARWEI že desetletja na prav poseben način združujejo učinkovitost in funkcionalnost v povezavi z  
ekološko sprejemljivostjo in kakovostjo. To potrjuje npr. certifikat čistilne obloge ARWEI PREMIUM iz posebnega  
»grobovlaknatega materiala Spezial«, ki kot gradbeni izdelek po certifikatu TÜV PROFiCERT-product Interior  
PREMIUM vsebuje malo škodljivih snovi in emisij. 

Tako čistilna obloga ARWEI Premium iz grobovlaknatega materiala v zvezi z emisijami izpolnjuje zahteve različnih 
okoljskih oznak in hkrati zakonsko določene zahteve. S to blagovno znamko postavlja ARWEI zopet nova merila. 
Z uporabo te obloge podpiramo zlasti zdravstvene in ekološke vidike na področju gradnje ter spodbujamo boljšo 
kakovost zraka v notranjih prostorih.

Blagovna znamka »TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM« potrjuje našim strankam, da kupujejo varen in za 
bivanje zdrav izdelek. Prav gotovo dobra odločitev.

NAGRAJEN  
S CERTIFIKATOM TÜV ZA  
KAKOVOST ZRAKA V PROSTORU

CERTIFIKAT DGNB ZA STAVBE –  
ZA TRAJNOSTNO ARHITEKTURO

Moderna arhitektura gradi na trajnostnem razvoju, zdravstvenem varstvu in ekologiji. V okviru certificiranja stavbe 
morate tako imeti dokazilo o vsebnosti emisij. Pri tem vam bo pomagala naša inovativna čistilna obloga ARWEI 
Premium iz grobovlaknatega materiala.  Odlikovana je z oznako »TÜV PROFiCert-product Interior Premium«, s  
priznanim standardom DGNB za dokazovanje emisijskih zahtev za kriterij »ENV1.2 Tveganja za lokalno okolje«.  
S tem izpolnjuje vse zahteve in jo vgrajujemo redno tudi v trajnostno certificirane stavbe.

Uporabite tudi vi grobovlaknat material ARWEI Spezial in tako aktivno prispevajte k trajnostnemu načrtovanju stavb 
in ekološkemu vzdrževanju. Z našo obsežno kakovostno zasnovo ponujamo investitorjem in arhitektom že v fazi 
načrtovanja vsa potrebna zagotovila pri izbiri pravega izdelka za vašo zgradbo.

ARWEI S CERTIFIKATOM TÜV
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ARWEI - NAČRTOVANJA
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ARWEI - NAČRTOVANJA

Vgradnja čistilnega predpražnika je koristna le, če je prilagojena potrebam uporabnika.

Pri tem je treba upoštevati vsak dostop do zgradbe, kajti le tako lahko poskrbimo za to, da umazanije in mokrote 
ne prenesemo v notranjost stavbe. Zato bi morali pri vsakem dostopu, ki deluje kot zapornica, načrtovati in vgraditi 
sistem čistilnih preprog ARWEI.

Vaš učinkovit čistilni koncept z modularnim sistemom ARWEI

Načrtovanje temelji na naslednjih parametrih:

 področje uporabe (notranjost in zunanjost z nadstreškom ali zunanjost brez nadstreška),

 vrsta umazanije (velika umazanija, majhna umazanija, mokrota, vlažni madeži),

 obremenitev (pohodnost in prevoznost s transportnimi vozički, prevoznost za težka bremena).

Temu primerno izbiramo čistilne predpražnike z ustrezno pohodno globino, ki glede na učinkovitost čiščenja in  
stabilnost dosegajo želene učinke. Tako prestrežemo umazanijo, preprečimo zdrse in zaščitimo druge talne  
obloge. 

Poleg tega imajo zdravstvene in ekološke potrebe vedno pogosteje odločilno vlogo pri izbiri izdelkov zlasti v 
notranjih prostorih. Z uporabo grobovlaknatega materiala ARWEI Spezial iz serije premium izberete zanesljivo in 
preverjeno kakovost. Ta čistilna obloga je kot gradbeni izdelek z malo škodljivimi snovmi in nizkimi emisijami  
odlikovana z oznako »TÜV PROFiCERT-product Inetrior PREMIUM«.

VAŠE PODNEBJU PRILAGOJENO 
NOTRANJE IN ZUNANJE 
NAČRTOVANJE    

ARWEI PROTI VETRU IN VREMENSKIM VPLIVOM
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ARWEI - NAČRTOVANJA

ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI, 
DELOVANJE 

OPTIMALEN UČINEK PRI PRAVI  
VELIKOSTI

V javne stavbe vstopamo, ne da bi se ob tem vprašali, koliko umazanije ob tem vnesemo z obuvali. To velja tako za 
otroke v vrtcu kot tudi za obiskovalce banke ali nakupovalnega centra.

Da bi omejili vnos umazanije, moramo v vsa vhodna področja vzdolž pohodnih poti v tla vgraditi dovolj velike 
čistilne preproge. Zadostno število dotikov obeh stopal s čistilnim predpražnikom učinkovito odstrani umazanijo s 
podplatov obuval.

BOLJŠA JE ČISTILNA OBLOGA, KRAJŠE JE OBMOČJE ČISTILNE PREPROGE 

Čistilni predpražniki ARWEI so dobavljivi v dveh kakovostnih izvedbah:

Čistilni predpražnik Premium Portal  z optimizirano tehniko in zelo vzdržljivimi čistilnimi oblogami iz posebnega 
grobovlaknatega materiala ARWEI, gume in krtačami z najvišjim čistilnim delovanjem.

Čistilni predpražnik Kompakt Portal kot univerzalna kakovost z rips vložkom v obliki tekstilne čistilne obloge; 
primeren za mnoga področja uporabe s približno 30 % manjšim čistilnim učinkom kot pri čistilnem predpražniku 
PREMIUM.

ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI, DELOVANJE

korak 1

korak 2

korak 3

zunanjost

čistilna preproga Foyer

notranjost ali  
zunanjost z nadstreškom
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ARWEI - NAČRTOVANJA
ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI, DELOVANJE

OBIČAJNA UPORABA  
pisarniška stavbe, večstanovanjske hiše

priporočena pohodna 
globina:

PREMIUM: 3,5 - 4,5 m 
KOMPAKT: 4,5 - 6,0 m

priporočena pohodna 
globina:

PREMIUM: 7,0 - 9,0 m 
KOMPAKT: 9,0 - 11,0 m

um
az

an
ija

pohodna globina

1 m

korak 1 korak 2 korak 3

0 %

100 %

2 m 3 m 4 m
1,5 3,5 5,0 6,04,5

8 m7 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m

KOMPAKT
PREMIUM

PREMIUM

KOMPAKT

2x 2x 4x 4x1x 1x 3x 3x

INTENZIVNA UPORABA  
šole, supermarketi, banke, bolnišnice

priporočena pohodna 
globina:

PREMIUM: 4,5 - 6,0 m 
KOMPAKT: 6,0 - 7,5 m

um
az

an
ija

pohodna globina

1 m

korak 1 korak 2 korak 3

0 %

100 %

2 m 3 m 4 m 5 m
1,5 6,0 7,54,5

8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m

KOMPAKT
PREMIUM

PREMIUM

KOMPAKT

2x 2x 3x 3x1x 1x 4x 4x 5x 5x

EKSTREMNA UPORABA  
nakupovalni centri, letališča, sejmišča

um
az

an
ija

pohodna globina

1 m

korak 1 korak 2 korak 3

0 %

100 %

3 m 4 m
2,0 7,0 9,0 11,0

8 m6 m 10 m 12 m 13 m

KOMPAKT
PREMIUM

PREMIUM

KOMPAKT

2x 2x 4x 4x 5x 5x 7x 7x1x 1x 3x 3x

5 m

Čistilne obloge čistilnega predpražnika Premium podplate čevljev temeljiteje očistijo kot  
obloge čistilnega predpražnika Kompakt. Ta učinek se stopnjuje z večkratno uporabo čiščenja.

ZAKLJUČEK

6x 6x

7 m
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ARWEI - NAČRTOVANJA

Partnerstvo nam pomeni veliko, in sicer da vam ne bomo dostavili samo izdelkov, ampak vas bomo čim bolj  
podprli pri vašem delu. Pomemben element je kombinacija poslovanja, ki se sestoji iz kataloga, spletne strani, 
strokovnih svetovalcev ARWEI in naše servisne ekipe.

Katalog
Prednosti kataloga so hiter pregled nad ponudbo in vse,  
kar je za načrtovanje potrebno. Katalog usmerja pri izbiri različnih  
kakovosti in možnostih. 

Spletna stran
Spletna stran poenostavlja iskanje in primerjanje izdelkov,  
daje podrobne informacije in podatke o izdelkih prikazuje skupaj  
z mnogimi praktičnimi prikaznimi materiali.

POMOČ PRI NAČRTOVANJU  
VGRADNJE ELEMENTOV ARWEI

KATALOG, SPLETNA STRAN IN VAŠ OSEBNI 
STROKOVNI SVETOVALEC ARWEI
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Sind Sie Architekt, Planer oder Bauleitender?
Bitte treten Sie ein!

Ein Reinstreifer ist viel mehr als eine Fußmatte!
Vielfach wird sie als Designobjekt im
Eingangsbereich integriert.
Ob im Kindergarten oder in der Zentrale einer
Landesbank - Funktion und Design setzen
Akzente: Sehen Sie, was ARWEI möglich macht.

Lesen Sie mehr!

ARCHITEKTEN & PLANER ARWEI REFERENZEN ARWEI - SORGT FÜR BARRIEREFREIE 
MOBILITÄT

SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

®

Sie wollen, dass der Dreck draußen bleibt und suchen eine Fußmatte? ARWEI Bauzubehör stellt die qualitativ hochwertigsten Reinstreifer- und Fußmattensy-
steme her. Wir sind darauf spezialisiert, Fußmattensysteme zum Einbau in den Boden mit passenden ARWEI-Spezial-Winkelrahmen « Made in Germany » zu 
produzieren. Kurze Lieferwege machen es uns möglich kurze Lieferzeiten einzuhalten und fl exibel auf Ihre Wünsche zu reagieren. Unsere Fußmatten- oder 
auch Fußabstreifer-Auswahl ist breit gefächert. Farblich unterschiedliche Nadelvliesbeläge und alle nur denkbaren Sonderformen machen es möglich, die 
Fußmatten in die Umgebung ästhetisch einzupassen.

Das Unternehmen ARWEI Bauzubehör GmbH existiert nun schon seit etwas mehr als 60 Jahren. Dabei ist Erfahrung im Bereich Fußmatten- und Reinstreifer 
entstanden, der unsere Kunden seit Jahren vertrauen. Wer mit Vernunft entscheidet, kommt an ARWEI Fußmatten nicht vorbei – denn sie sind nun mal die 
besten auf dem Markt. Profi tieren auch Sie von unserem Fachwissen und setzen Sie auf ARWEI, wenn es um Ihren neuen Fußabstreifer geht.

Ob als Architekt, Planer, Eigenheimbesitzer oder Handwerker – wir haben die passenden Fußabstreifer bzw. Reinstreifer auch für Ihren Eingang. Sehen Sie 
sich in Ruhe hier auf unserer Homepage um, hier fi nden Sie zu jedem Fußabstreifer alle Informationen zu den Eigenschaften, Funktionen und das passende 
Zubehör, wie Winkelrahmen, Anlaufkante etc.

Jede Fußmatte ist auf unserer Homepage mit aussagekräftigen Abbildungen dokumentiert. Natürlich helfen wir Ihnen gerne beim Aufmaß der Fußmatte und 
falls gewünscht auch beim Einbau der Winkelrahmen und Reinstreifersysteme weiter. Als Sonderformenspezialist sehen wir jeder Fußmattenform mit Engage-
ment entgegen. Wir freuen uns, auch bald bei Ihnen über ARWEI Fußabstreifer zu laufen. Haben Sie schon eine Idee, wie Ihr Fußabstreifer aussehen soll? Wir 
freuen uns schon darauf, von Ihnen zu hören. Sprechen Sie uns an.

REINDESIGN
DAS ORIGINAL

Seit 1952 zeigt ARWEI, wo es lang geht und ist dabei 

unvergleichlich in Funktion, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.

	Enostavno in hitro. Iskalnik izdelkov, prilagojen vašim izbranim   
 kriterijem.

	Najvišje možno udobje. Prenos vseh podatkov o izdelkih in CAD.

	Na en pogled. Vsi podatki za načrtovanje.

	Razpisna besedila in obrazci z enim klikom.

	Navdih. Za vas smo na splet naložili veliko referenčnih objektov.

ARWEI POMOČ PRI NAČRTOVANJU
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Strokovni svetovalci ARWEI / Servisna ekipa ARWEI
Strokovni svetovalec ARWEI vam je s svojimi izkušnjami na voljo pri izmeri predpražnika in pri vseh tehničnih 
vprašanjih. Servisna ekipa ARWEI zaokroža paket storitev in vam pomaga pri polaganju, popravilih ali zamenjavi 
obrabljenih čistilnih oblog.
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ARWEI POMOČ PRI NAČRTOVANJU
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NAČRTOVANJE ČISTILNEGA  
PREDPRAŽNIKA ARWEI

Najprej izberite ustrezen izdelek, ki bo ustrezal vašim zahtevam glede čistoče.  Nato določite potrebno površino za 
dovolj velik čistilni predpražnik.

Kotni profili ARWEI – S čistimi zaključki navzgor in talno oblogo
Vsak čistilni predpražnik bi moral biti položen skupaj z v tleh zasidranim kotnim profilom ARWEI, ki ga seveda 
natančno prilegajočega dostavimo vnaprej ali skupaj s čistilnim predpražnikom. 

Potrebno je upoštevati odmike od roba predpražnika
Ob zamenjavi ostane obstoječi kotni profil v koritu. Za proizvodnjo je notranja širina bistvenega pomena.  
Pri postopku izdelave upoštevamo pri merah odmike od roba. 

Posebne oblike ali izrezi
Čistilni predpražnik je lahko pravokotne ali drugačne oblike. Pri posebnih oblikah je treba izdelati skico ali šablono 
z natančnimi izmerami želenega čistilnega predpražnika. Več na 46. in 47. strani.

Smer hoje prečno na palice
Dobro funkcijo čistilne preproge lahko zagotovimo tako, da je smer hoje načrtovana prečno na palice. 

Odvajanje vode 
Če se v  stavbo prenaša veliko mokrote, je smiselno pod predpražnik načrtovati drenažo ali celo odtok. Pomembno 
je, da predpražnik v tem področju kljub vsemu položimo po celotni površini.

- Število korakov    

  čiščenja

- Kotni profili

- Korita
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Korito
Za polaganje čistilnih predpražnikov ARWEI potrebujemo popolnoma ravno korito.

Korito za prestrezanje umazanije ARWEI
ARWEI dobavlja korita za prestrezanje umazanije iz legiranega jekla ali aluminija v debelini 3 mm. Pri tem je treba 
paziti na to, da podlaga po celotni površini ustreza statičnim zahtevam korita za prestrezanje umazanije.

Porazdelitev čistilnih predpražnikov
Sisteme čistilnih predpražnikov bi morali porazdeliti glede na njihovo težo, saj so drugače lahko pretežki. Nega 
čistilnega predpražnika je tako namreč težavna in korito težko očistimo. Porazdelitev po dolžini palic bi morali  
izvesti izven glavne pohodne poti.   

POŠLJITE NAM POVPRAŠEVANJE ZA IZDELEK.

Pošljite nam povpraševanje za izdelek in z veseljem vam bomo sestavili ponudbo. Za sestavo ponudbe z okvirji 
ARWEI vedno navedite zunanjo mero okvirja za cono čistilne preproge. Pri dobavah z obstoječim pravokotnim 
okvirjem sporočite notranje mere okvirja brez vmesnega prostora (svetlo mero okvirja), mi pa bomo upoštevali tudi 
prostor pri polaganju. Če je navedena mera dokončna mera predpražnika, prosimo, da nas na to opozorite. Tako pri 
polaganju ne bomo upoštevali dodatnega prostora za odmike.

Smer hoje

Dolžina profila = dolžina palice

Pr
os

to
r z

a 
od

m
ik

e

Prostor za odmike

Dokončna mera predpražnika (FM)
Notranja mera okvirja (RIM)
Zunanja mera okvirja (RAM)

Debelina okvirja 
3mm

Delitev v smeri hojeDelitev po dolžini palic 

NAČRTOVANJE ČISTILNEGA PREDPRAŽNIKA ARWEI
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Narišite skico. Upoštevajte, da je možno izvesti skoraj vse odprtine, loke, nagibe, posebne oblike kot na primer 
trapez ali krog. Glede na lego stavbe in frekvenco obiskovalcev na področju vhoda izpostavljamo tri korake, ki 
pripomorejo k zmanjševanju stroškov čiščenja. V 1. koraku odstranimo s podplatov večino velike umazanije, v 2. 
koraku majhno umazanijo in v 3. koraku manjšo umazanijo in vlažne madeže.

Smer hoje

Celotna dolžina palic

Sk
up

na
 p

oh
od

na
 g

lo
bi

na

mm
mm

Nagib
Zaokrožitev 
(navedite radij)

mm

Velika umazanija

Majhna umazanija 
 in vlaga

Preostala 
umazanija in 

vlažni madeži

ko
ra

k 
1

ko
ra

k 
3

ko
ra

k 
2

m
m

m
m

m
m

mm

mm
mm

mm

m
m

m
m

m
m

Odprtine 
okrogle/oglate

m
mmm

NAČRTOVANJE ČISTILNEGA PREDPRAŽNIKA ARWEI



23

ARWEI - NAČRTOVANJA



24

ARWEI - NAČRTOVANJA

1

2

2

2

2

1

2 3

PRIMER NAČRTOVANJA  
AVTOHIŠE
Čistilne predpražnike ARWEI vgrajujejo v številnih avtohišah pri vhodih in tudi pri 
prehodih med posameznimi oddelki. Posebej jeseni in pozimi ali v deževnem 
obdobju s čevlji v delavnice, servisna področja in prodajni salon  
prenesemo veliko umazanije in mokrote.

Priporočamo dovolj velike čistilne predpražnike  
pri vseh vhodih. 

Skozi glavni vhod pridejo stranke v servisno območje ali v prodajni salon. 
Tukaj so nečistoče ali vnos mokrote zelo moteči, saj naj bi vladalo prijetno 
vzdušje, kjer se stranke počutijo dobro.   

Če bomo tukaj upoštevali čiščenje ARWEI v treh korakih in če bodo cone 
čistilnih predpražnikov dimenzionirane glede na frekvenco obiskovalcev, bo 
notranjost ostala čista in suha.

Glavni vhod  

PRIMERI NAČRTOVANJA
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Avtomobile pripeljejo v delavnice in diagnostične prostore skozi velika dvižna vrata. Če  
so ceste mokre ali celo zasnežene, nastanejo v teh prostorih velike luže, polne umazane 
vode. Stranke in sodelavci preko podplatov svoji obuval tako v servisno področje ali v  
prodajni salon prenesejo mokroto in umazanijo. Zato je potrebno ob notranjih vratih  
vgraditi ustrezna območja s čistilnimi preprogami, ki po potrebi s podplatov odstranijo  
tudi maziva ali drugo umazanijo.  

Vozila vozijo v in iz prodajnega salona. To poteka skozi široka ali  
dvižna vrata. Pogosto uporabljajo tak vhod tudi stranke ob predstavitvi 
avtomobilov, ob dnevih odprtih vrat ali pa je vhod ob vročih dneh odprt 
zaradi dovajanja svežega zraka. 

Ti vhodi imajo torej dvojno funkcijo. Zaradi vožnje z avtomobili je  
potrebno tukaj vgraditi stabilne čistilne predpražnike ARWEI razreda S, 
ki so kos težkim vozilom – po potrebi celo pri premikanju le-teh. 

Dostopi iz delavnice v servisno področje

Dovoz z avtom v prodajni salon samo s predpražniki ARWEI razreda S

 
Korak 1  zunaj s podplatov odstranjuje umazanijo.
Korak 2  v notranjosti kot tudi zunaj pod  
 nadstreškom s podplatov odstranjuje  
 majhno umazanijo in mokroto.
Korak 3  s podplatov odstranjuje preostalo  
 umazanijo in vlažne madeže v notranjih  
 prostorih.

PRIMERI NAČRTOVANJA
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PRIMER NAČRTOVANJA PISARNIŠKE  
STAVBE S PROIZVODNJO
Vsakemu podjetju, bodisi z ali brez obiskovalcev, je pomembno,  
da je vhod čist. Zato v mnogih pisarniških stavbah vgrajujejo  
na vhodih čistilne predpražnike ARWEI.

Tudi na področju proizvodnje  
vedno bolj gledajo na čistočo  
in higieno.  
Zato najdemo tudi tukaj kot  
tudi ob prehodih med  
proizvodnjo in upravo vedno  
več področij s čistilnimi  
preprogami.

Sodelavci in stranke med službenim časom skozi glavni vhod s čevlji prine-
sejo umazanijo. Umazanijo in mokroto v preddverje prinesejo tudi dobavi-
telji in drugi gostje, zlasti v jesenskih in zimskih mesecih. Tukaj je potrebna 
uporaba postopka čiščenja ARWEI v treh korakih, ki je prilagojeno frekvenci 
obiskovalcev. Le tako lahko ohranimo preddverje čisto, privarčujemo pa 
lahko tudi pri dragih in pogosto neestetskih zamenljivih predpražnikih, ki ne 
izpolnjujejo svoje funkcije. 

Glavni vhod  

PRIMERI NAČRTOVANJA
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Material za proizvodnjo v proizvodne prostore 
pogosto dostavljajo skozi dvižna vrata, skozi 
katera proizvedene izdelke tudi odpeljejo. 
Poleg tega imajo take hale še dodatne vhode, 
ki jih ne uporabljajo zgolj osebe, temveč 
med drugim tudi vozila s težkimi tovori (npr. 
električna dvižna vozila). V takih primerih bi 
morali vgraditi stabilne čistilne predpražnike 
ARWEI razreda S, ki so kos takim  
obremenitvam.

Dovoz in dostop do proizvodne hale

PRIMERI NAČRTOVANJA

Proizvodnja in načrtovanje dela sta v tesnem sodelovanju. 
Skladno z naravo dela je med proizvodno halo in  
pisarniškimi prostori med delovnim časom zelo prometno. 
Sodelavci s čevlji v pisarniške prostore prenesejo ostružke, 
prah, tekočine ali drugo umazanijo. Ustrezna območja s 
čistilnimi preprogami pri notranjih vratih preprečujejo  
prenos nečistoče, saj umazanijo očistijo s podplatov. 

Dostopi iz proizvodnje v pisarniške prostore

 
Korak 1  zunaj s podplatov odstranjuje umazanijo.
Korak 2  v notranjosti kot tudi zunaj pod  
 nadstreškom s podplatov odstranjuje  
 majhno umazanijo in mokroto.
Korak 3  s podplatov odstranjuje preostalo  
 umazanijo in vlažne madeže v notranjih  
 prostorih.
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PRIMER NAČRTOVANJA HOTELA Z  
RESTAVRACIJO

Čistilni predpražniki ARWEI zagotavljajo čisto preddverje in čiste prostore za goste,  
kar je v gastronomiji in hotelirstvu zelo pomembno. 

Nihče ne želi po napornem dnevu vstopiti v mokro hotelsko vežo ali jesti  
v umazani restavraciji. 

Dovolj veliki čistilni predpražniki skrbijo za čistočo v  
zahtevnem ambientu hotela ali restavracije.  

28

Hotelski gostje in obiskovalci restavracije v stavbo vstopijo 
večinoma skozi glavni vhod. S privlačnimi barvami čistilnih 
oblog ARWEI se postopek čiščenja v treh korakih izvrstno 
poda ambientu hotela in restavracije ter ga ob tem ohranja 
čistega in suhega.

Vsak posamezen gost se počuti prijetno. 

Glavni vhod  

PRIMERI NAČRTOVANJA
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Ob lepem vremenu se številni gosti  
usedejo na teraso restavracije. Ko s  
terase vstopajo v gostinski prostor, s 
podplati vnesejo umazanijo in vlago.  
Zato bi morali tudi pri teh vhodih 
namestiti zadostno velike čistilne 
predpražnike. 

Celo najboljšemu kuharju pri pripravi jedi  
kdaj padejo sestavine ali podobno na tla,  
pri čemer jih natakar lahko pri strežbi  
prinese v jedilnico. Če gre pri tem za  
pokvarljiva živila, lahko te nečistoče  
začnejo zaudarjati. Čistilni predpražnik  
med kuhinjo in jedilnico preprečuje vnos  
umazanije in ohranja jedilnico čisto. 

Kolikor večjo ponudbo imajo hoteli ali restavracije in prostora za 
več ljudi, toliko več blaga je treba dostaviti in obenem odnesti 
tudi več smeti. Blago za kuhinje in sobarice ter snažilke pogosto 
dostavijo tovornjaki, ki jih natovarjajo in raztovarjajo z električnimi 
dvižnimi vozili ali viličarji. Tudi tukaj velja, da najbolje preprečimo 
vnos umazanije in mokrote z uporabo čistilnih predpražnikov 
ARWEI. 
Ker pripeljejo težki tovornjaki do stavbe, bi morali vgraditi za taka 
bremena koncipirane čistilne predpražnike ARWEI razreda S.

Dostopi s terase restavracije

Iz kuhinje v restavracijo 

Vhodi za dobavitelje za kuhinje in prostore za sobarice in čistilke

PRIMERI NAČRTOVANJA

 
Korak 1  zunaj s podplatov odstranjuje umazanijo.
Korak 2  v notranjosti kot tudi zunaj pod  
 nadstreškom s podplatov odstranjuje  
 majhno umazanijo in mokroto.
Korak 3  s podplatov odstranjuje preostalo  
 umazanijo in vlažne madeže v notranjih  
 prostorih.
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PRIMER NAČRTOVANJA ŠOLE
Veliko čistilnih predpražnikov ARWEI vgrajujemo na vhodih šol. 

Pred poukom in po odmorih otroci v šolo prinesejo veliko umazanije in mokrote.  
Vsi učenci in učenke se zapodijo v stavbo, da bi pravočasno bili v razredu.

Dovolj veliko načrtovani čistilni predpražniki s pravimi čistilnimi oblogami na vseh  
vhodih čistijo podplate in ohranjajo notranjost šol čisto.

Skozi glavni vhod pridejo otroci in učitelji ter učiteljice v  
notranjost šole. Jeseni in pozimi ali v deževnih obdobjih tako 
veliko umazanije in mokrote vnesejo v šolo in jo naprej  
prenašajo po hodnikih in drugih prostorih.

Čiščenje v treh korakih ARWEI s čistilnimi oblogami PREMIUM 
je tukaj nujno, saj te obloge podplate kljub visoki pohodni  
frekvenci učinkovito in temeljito čistijo.  

Glavni vhod  

PRIMERI NAČRTOVANJA
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Pogosto imajo šole več objektov. Športni objekti, jedilnica ali 
tudi drugi učni prostori so dosegljivi po površinah na prostem. 
Po vsaki šolski uri gredo učenci in učenke v kratkem času skozi 
številne vhode in izhode v druge učilnice in druge prostore. 

Na vseh teh vhodih je potrebno načrtovati in vgraditi čistilne 
predpražnike ARWEI z zadostno pohodno globino. Le tako 
lahko preprečimo vnos umazanije in mokrote ter ohranjamo 
šolo čisto.

Dostopi do šolskih dvorišč ali pomožnih objektov

Veliko otrok je na šolah v celodnevnem 
varstvu. Delovanje jedilnice postavlja visoke 
zahteve glede čistoče v šolskem poslop-
ju. Na vhodu kot tudi na drugih dostopih 
v objekt šole je potrebno vgraditi čistilne 
predpražnike. 

Poleg običajne umazanije, ki jo otroci in 
uslužbenci vnašajo v stavbo, lahko padejo 
na tla ostanki hrane, pijače ali podobno, kar 
se nato s podplati prinese v šolsko stavbo 
in kar lahko privede do neprijetnih vonjav 
in onesnaženja. Čistilni predpražnik med 
jedilnico in šolsko stavbo preprečuje vnos 
umazanije in tako bistveno pripomore k 
higieni in ohranjanju čistoče v šolski stavbi. 

Dostopi do jedilnice in iz jedilnice v 
stavbo šole

PRIMERI NAČRTOVANJA

 
Korak 1  zunaj s podplatov odstranjuje umazanijo.
Korak 2  v notranjosti kot tudi zunaj pod  
 nadstreškom s podplatov odstranjuje  
 majhno umazanijo in mokroto.
Korak 3  s podplatov odstranjuje preostalo  
 umazanijo in vlažne madeže v notranjih  
 prostorih.



32

ARWEI - NAČRTOVANJA
MODULARNI SISTEM

EN SISTEM -  
TISOČ MOŽNOSTI

DOBRO NI NUJNO TUDI ZAPLETENO

Predpražnik s posebnim  
spojnikom ARWEI brez težav  

zvijemo, zamenjamo in povečamo

ARWEI posebni spojnik = 
zvočna izolacija pohodne 

površine

Kakovostni čistilni predpražniki -  
Grobovlaknat material ARWEI  

Spezial, rips, profil iz gume ali krtač

Enojni strgalni rob ARWEI

Enojna krtača ARWEI

ARWEI - NAČRTOVANJA

Naša premišljena sistemska tehnika je kos vsem potrebam. Čistilne predpražnike ARWEI v Nemčiji izdelujejo  
kot funkcionalen spojni sistem. Tako jih lahko npr. zelo hitro prilagodimo gradbenim lastnostim stavbe ali pa jih  
popravimo na kraju samem.

Z gradbenega vidika je možna tudi nadgradnja iz oblog Kompakt na učinkovitejše funkcioniranje obloge Premium.

Bistveno razliko v primerjavi z izdelki drugih proizvajalcev predstavljajo povezave med posameznimi čistilnimi  
palicami. ARWEI tukaj uporablja poseben spojnik ARWEI. Ta omogoča odstranjevanje posameznih palic. Tako 
lahko zamenjamo posamezne palice ali pa čistilni predpražnik brez težav podaljšamo ali skrajšamo.

Drugi proizvajalci za povezovanje delov uporabljajo žičnate vrvi, s katerimi povežejo in učvrstijo čistilne palice.  
Popravilo palic ni izvedljivo brez razdiranja celotnega predpražnika. Stroški za popravilo tako hitro presežejo 
stroške investicije v nov predpražnik. 

Praktičen modularni sistem ARWEI omogoča tudi enostavno menjanje čistilnih oblog. Že nekoliko star čistilni  
predpražnik ARWEI lahko zaradi modularnega sistema spet popolnoma obnovimo. Tako privarčujemo sredstva, 
smo v koraku s časom in skrbimo za okolje.

ARWEI – NEŠTETO MOŽNOSTI – EN MODULARNI SISTEM
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ŠTIRI KAKOVOSTI 
ZA PRAVO IZBIRO

USTREZNA KAKOVOST  
ZA VAŠE NAMENE

Kolekcija čistilnih predpražnikov ARWEI obsega štiri različne kakovosti. To pomeni, da 
imamo za vsako področje uporabe na voljo ustrezen izdelek v pravi kombinaciji. Izberite 
sami ali nam dovolite, da vam svetujemo.

PREMIUM
Čistilna obloga vrhunske kakovosti za velike obremenitve

Paradni konj ARWEI – čistilni predpražnik ARWEI Premium –  
zadostuje najvišjim zahtevam. Dobavljiv je v vseh možnih  
obremenitvenih razredih in prepriča s svojimi visokokakovostnimi 
čistilnimi oblogami. Pogosto uporabljajo gumo in kasetne krtače le 
zunaj. Grobovlaknat material ARWEI uporabljamo tako v notranjosti 
kot tudi zunaj in izstopa zaradi dolge življenjske dobe in izvrstnih 
čistilnih učinkov. Čistilni predpražnik ARWEI Premium je v kombina-
ciji z grobovlaknatim materialom ARWEI Spezial ne trgu nekaj prav 
posebnega.
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TRADICIJA

Razkorak med tradicijo in standardom 

Naša serija Tradition je dobavljiva le v gradbeni višini 22 mm. 
Tukaj uporabljamo nosilne profile v obliki črke V s čistilnimi  
oblogami PREMIUM in KOMPAKT. Zasnovani so za pohodnost 
ljudi in so zaradi svoje oblike profila zmožni prestreči 80 % več 
umazanije kot podobni kasetni sistemi. To podaljšuje intervale 
čiščenja in znižuje stroške čiščenja. Poleg tega so profili zaradi 
tradicionalnih prečnih spojnikov prezračeni, zvočno izolirani,  
voda pa lahko odteka. 

KOMPAKT  

Čistilna obloga za vsak žep

Kot ugodna alternativa je čistilni predpražnik ARWEI Kompakt, 
univerzalna vstopna kakovost ARWEI z ripsom, tekstilna čistilna 
obloga za vsakodnevno uporabo. Tudi ta predpražnik je ob  
dobrem razmerju med ceno in zmogljivostjo vsestransko uporaben 
in dobavljiv v različnih obremenitvenih razredih. Pogosto ga  
kombiniramo s čistilnimi oblogami PREMIUM kot je na primer 
kasetna krtača. 

NADGRADNJA JE IZVEDLJIVA: Čistilni predpražnik ARWEI  
Kompakt lahko kadarkoli nadgradimo na čistilni predpražnik  
ARWEI Premium s trpežnim grobovlaknatim materialom ARWEI 
Spezial.

KLASIK

Elegantna lahkotnost v notranjih prostorih

Črn profil iz umetne mase daje predpražniku ARWEI Klassiker 
eleganten videz. Zaradi sestave materiala je primeren samo za 
uporabo v notranjih prostorih. Tukaj pa se lahko pohvali s svojo 
fleksibilnostjo in zahvaljujoč svoji sestavi je zmožen poravnati 
nadležne neravnine v tleh. Pri neravnih koritih kot na primer pri 
takem iz aluminijastih profilov lahko kaj hitro zaznavamo  
neprijetne zvoke. ARWEI Klassiker zagotavlja zvočno izolacijo  
in od višine 22 mm ima dovolj prostora za pronicanje vode,  
obenem pa je tudi prezračen.

ŠTIRI KAKOVOSTI
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POTREBE IN REŠITVE

grobovlaknat 
material

rips guma kasetna krtača 3-kratna krtača

ČISTILNIE OBLOGE ARWEI 
Čistilne obloge iz grobovlaknatega materiala, ripsa, gume in kasetne krtače vključimo v čistilni nosilni profil  
modularnega sistem ARWEI in jih skrito zavarujemo pred stranskim premikanjem. Zamenjamo jih lahko brez 
težav. Obloge iz gume in s krtačami uporabljamo pretežno zunaj, kjer ni nadstreška. V zunanjosti z nadstreškom 
in v notranjosti uporabljamo večinoma tekstilne obloge. Pri čistilnem predpražniku Kompakt je to rips, pri čistilnem 
predpražniku Premium visokokakovostni grobovlaknat material Spezial, na željo seveda dobavljiv v kombinaciji 
z drugimi čistilnimi oblogami. Grobovlaknat material ARWEI Spezial je označen kot »za bivanje zdrav izdelek« s 
certifikatom TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM.

ZA VSAKO POTREBO NAJDEMO 
REŠITEV – SEVEDA ZNAMKE ARWEI

enojni strgalni rob enojna krtača

DODATNI PROFILI ARWEI
Za povečanje čistilnega učinka predpražnika lahko čistilne obloge ARWEI kombiniramo z dodatnimi profili.  
Enojni strgalni rob in enojna krtača s podplatov spraskata močno pritrjeno umazanijo, tako da lahko le-ta pade v 
medprostore profilov. 

VIŠINE PREDPRAŽNIKOV ARWEI 
Glede na področje uporabe in vrsto vgradnje imamo na voljo različne višine predpražnikov. 
Višji je čistilni predpražnik, večji je volumen prevzemanja umazanije med nosilnimi profili predpražnika. 
Intervali čiščenja se podaljšujejo. 

Portal S...10

10 mm

Portal SN 12

12 mm

Portal S...17

17 mm

Portal S...22

22 mm

Portal S...27

27 mm

Portal S...42

42 mm
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Portal 10 Portal 17 Portal 22 Portal 27 Klasik 22 Klasik 27Klasik 17Tradicija

POTREBE IN REŠITVE

OBIČAJNA UPORABA 
Če po čistilnih predpražnikih ARWEI samo hodimo in se po njih ne  
vozimo s težkimi vozili, lahko pri vgradnji uporabimo modele za običajno 
uporabo; obremenitvam so kos tudi pri visokih pohodnih frekvencah. 
Takšni primeri so pisarniške stavbe ali večdružinske hiše. 

EKSTREMNA UPORABA
Vsak dan na tisoče ljudi v nakupovalna središča, letališča ali sejmišča 
vnese umazanijo. Ti vhodi so v uporabi tudi za težke dostave, zaradi 
česar morajo vzdržati težo vozil.
Tukaj bi morali vgraditi predpražnike ARWEI razreda S (22 mm), ki  
bi prestrezal obremenitve in umazanijo prevzel že znotraj čistilnih  
intervalov. Pri zelo visokih frekvencah obiskovalcev povečuje prosto 
stoječa podkonstrukcija volumen za prestrezanje umazanije.

Portal S...22

estrih

beton

mrežne 
rešetke

volumen za prestrezanje umazanije
Portal S...27 Portal S...42

Portal S...10 Portal SN 12 Portal S...22Portal S...17

INTENZIVNA UPORABA  
Če so čistilni predpražniki dnevno izpostavljeni tisočim obremenitvam kot je to v šolah, supermarketih, bankah  
ali bolnišnicah in če se po njih celo vozijo polni nakupovalni vozički, težki invalidski vozički ali celo električne 
dvižne mize, bi morali vgraditi predpražnike ARWEI razreda S. Konstruktivno so izdelani tako, da so kos takim 
obremenitvam. Zaradi visoke pohodne frekvence na vhodih priporočamo, 
da izberete velik volumen za prestrezanje umazanije, kar pomeni, da 
načrtujete dovolj veliko pohodno globino predpražnika ali vgradite visok 
čistilni predpražnik.
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RDEČA
PEŠČENA

SIVO MODRA

BARVA KOKOSA

S paleto barv ARWEI vam je dana možnost kombiniranja nosilnih profilov in čistilnih oblog po vaših željah. Tako se 
lahko talne in stenske barve prelivajo z barvami vhodov ali pa so si v popolnem nasprotju. Zaradi individualnega 
barvanja postane lahko vsak vhod funkcionalen lovilec pogledov, ki vpliva na prvi vtis pri vstopanju v stavbo.

Izberite nevsiljive ali pa poudarjene barve, ki se ujemajo s celotno sliko objekta.

Alternativne barve in barvne kombinacije so možne po povpraševanju pri velikih količinah. 
*Portal SN 12: Za deloma odstopajoče barve vprašajte po barvnem vzorcu.

ODTENKI 

ARWEI - BARVNI TONI ZA  
VAŠO INSPIRACIJO 

SVET BARV

Ploščato valjan aluminij 

Eloksiran aluminij 

Prašno prevlečen aluminij  
v barvnem odtenku po  
barvni lestvici RAL  

Nosilni profili predpražnikov: Čistilne obloge:

peščena blatno siva temno rjava rdečaolivno zelena

barva kokosaantracit svetlo siva temno rjavardeča

antracit svetlo siva sivo modra barva kokosa

črna

enojna krtača

črna

kasetna krtača

Svet barv ARWEI

Standardne barve grobovlaknatega materiala Spezial*

Posebne barve grobovlaknatega materiala Spezial (po povpraševanju za doplačilo)

Standardne barve z rips črtami

črna

3-kratna krtača

črna

enojni strgalni robČRNA
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ARWEI - POŽAR

ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI NE  
MOREJO PREPREČITI POŽARA, LAHKO  
PA PREPREČIJO ŠIRJENJE LE TEGA.

Zahteve glede gradbene požarne varnosti v stavbah so urejene z gradbenimi predpisi. Redno bi morali uporabljati 
gradbene izdelke, ki zadostujejo posebnim požarno-tehničnim zahtevam. V Nemčiji in Evropi je vse v zvezi z  
gradbenimi deli in gradbenimi materiali urejeno z normo DIN EN 13501, tudi talne obloge. Norma pri tem velja za 
zgornje sloje tal, ki so s konstrukcijo navadno trdno povezani npr. zlepljeni. To za čistilne predpražnike načeloma  
ne velja, ker jih lahko običajno brez težav vzamemo iz korita. 

Kljub temu dobavlja ARWEI na željo stranke tudi čistilne predpražnike, ki izpolnjujejo višje zahteve glede lastnosti v 
primeru požara. Običajno zahtevajo predpisi požarno odpornost razreda Cfl-s1.

Linija požarne zaščite ARWEI zagotavlja brezpogojno varnost in učinkovito zaščito, da lahko v primeru dejanskega 
požara ogroženost ljudi in stavbe zmanjšamo.     

Čistilni predpražnik PREMIUM
Čistilne obloge iz grobovlaknatega materiala v barvah PREMIUM antracit in svetlo siva ter z gumo in kasetno krtačo 
požarnega razreda Cfl-s1 imamo na zalogi in so dobavljive v kratkih dobavnih rokih.   

Pri naročilu večjih količin lahko dostavimo tudi druge barve PREMIUM. 

Čistilni predpražnik KOMPAKT
Dobavljive so tudi čistilne obloge z ripsom požarnega razreda Cfl-s1. 

ARWEI-POŽAR
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BRANDVERHALTEN
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POSLUŠAJTE TIŠINO

POSEBNI SPOJNIK ARWEI JE NAJBOLJŠA 
POHODNA ZAŠČITA PROTI HRUPU

ZAŠČITA PROTI HRUPU Z ARWEI

Posebni spojnik ARWEI  
zanesljivo zmanjšuje  

prenos zvoka.

Korito je zgrajeno iz različnih materialov kot sta to beton ali ploščice. Že majhne neravnine dna lahko privedejo 
do tega, da čistilni predpražnik ob tem, ko stopimo nanj ali pa se vozimo čezenj, rahlo potisnemo navzdol. Nosilni 
profili predpražnika se začnejo zibati in aluminij neprijetno glasno udarja ob tla.

Zato potrebuje vsak čistilni predpražnik dobro pohodno zaščito proti hrupu. 

Pri vseh sistemih čistilnih predpražnikov ARWEI povezujemo nosilne profile s posebnim spojnikom ARWEI. Ta 
tako rekoč tvori združujoč osrednji del vsakega čistilnega predpražnika. Spojnik je narejen tako, da je skorajda 
neuničljiv.

Posebni spojnik ARWEI ima tri funkcije:
Kot prvo tvori visokokakovostno povezavo med nosilnimi profili predpražnika, kot drugo pa služi kot ležišče med 
aluminijem in tlemi. Tako velja za dolgotrajen garant za izredno učinkovito zvočno izolacijo pod vsemi nosilnimi in 
dodatnimi profili predpražnika.
Poleg tega je na spodnji strani opremljen s posebnimi protizdrsnimi trakovi, ki poskrbijo, da ima čistilni predpražnik 
v koritu trdno in zanesljivo oporo.*

*Ne velja za serijo Tradition in izdelke Klassiker 22 in Klassiker 27.
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SISTEMI Z MREŽNIMI REŠETKAMI 

IN S KORITI

V okviru načrtovanja je treba določiti potreben volumen za prestrezanje umazanije. Pogosto so pri posebej  
obremenjenih vhodih kot npr. nakupovalnega centra ali železniške postaje volumni čistilnega predpražnika  
premajhni. 

Da bi prestregli več umazanije in mokrote, priporočamo načrtovanje korit za prestrezanje umazanije ARWEI ali 
kombinacijo čistilnega predpražnika ARWEI s prosto nosilno podkonstrukcijo iz mrežastih rešetk. Oboje je  
izvedljivo z ali brez priključka za odvajanje vode – zunaj pa je le to smiselno.  

Konstrukcije so odvisno od velikosti in izvedljivosti dobavljive v več delih v modularnem gradbenem sistemu  
(izdelano po meri, več na 98. strani).

POVEČUJEMO VOLUMEN ZA  
PRESTREZANJE UMAZANIJE,  
IZRAVNAVAMO VIŠINSKE RAZLIKE.

SISTEMI KORIT ARWEI ALI  
PODKONSTRUKCIJE IZ MREŽNIH 
REŠETK
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Portal 10 und Portal 12 – im Fliesenbett integriert

GLOBOK POSEG V PROFIL 

ENOJNI STRGALNI ROB IN ENOJNA  
KRTAČA ODSTRANJUJETA GLOBOKO  
UMAZANIJO.

NEŽEN IN TEMELJIT STRGALNI UČINEK

ali

Kdo tega ne pozna? Pozimi se sneg nabere globoko v podplatu. Poleti je to rdeč pesek s teniškega igrišča ali  
umazanija z golf igrišča ali z gozdne poti, ki ostane globoko v žlebu profila čevljev. 

Čistilne obloge ARWEI lahko za take primere uporabe dopolnimo z dodatnimi profili. 

                              Enojni strgalni rob ARWEI                        Enojna krtača ARWEI 

Toliko umazanije kot je le možno odstranimo s podplatov in je ne vnašamo v stavbo.

Enojni strgalni rob ARWEI: Enojni strgalni rob kombiniramo izmenično z osnovnimi oblogami ARWEI. Za konico 
uporabljamo visokokakovostno mešanico materiala, ki je fleksibilna in tako nežno 
očisti profile podplatov pri prehajanju čistilnega predpražnika. Njegov videz je izredno 
plemenit. Odsevnega aluminija, kot ga poznamo pri strgalnih robovih drugih  
proizvajalcev, enojni strgalni rob ARWEI nima.

Enojna krtača ARWEI: Posamezno krtačo lahko kombiniramo namesto zanesljive 3-kratne ali kasetne krtače 
izmenično z osnovnimi oblogami ARWEI. Pri prehajanju čistilnega predpražnika seže v 
profil podplata in ga očisti. 
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Portal 10 und Portal 12 – im Fliesenbett integriert

Pri vseh vhodih bi morali posebno pozornost posvetiti protizdrsnim lastnostim talnih oblog. V ta namen prispeva 
ARWEI s čiščenjem v treh korakih nekaj posebnega, saj učinkovito čisti. 

Poleg vnosa umazanije tudi bistveno zmanjšuje vnos mokrote, kar na drugih talnih oblogah bistveno zmanjšuje 
možnost zdrsa. Čistilne obloge ARWEI se odlikujejo z visoko protizdrsnimi lastnostmi. Za osnovne obloge rips in 
grobovlaknat material velja na primer R 11 po DIN 51130, za krtače celo R 12 ali R 13 po DIN 51130.

Za notranje prostore priporočamo uporabo tekstilnih oblog kot sta grobovlaknat material ali rips. Poleg tega  
da učinkujejo proti zdrsom zmorejo ti materiali podplatom tudi odvzeti vlago. Zunaj mnogokrat vgrajujemo  
kombinacije iz gume in krtač. Ravno pri snegu in ledu imajo krtače ARWEI visok čistilni učinek in zelo dobro  
protizdrsnost. Zato priporočamo uporabo takšnih izdelkov npr. tudi v krajih, kjer se izvajajo zimski športi.  

ZMANJŠUJEMO MOŽNOSTI 
ZDRSOV

PROTIZDRSNOST PRI MOKROTI,  
SNEGU IN LEDU

PROTIZDRSNOST ARWEI
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Čistilne predpražnike ARWEI lahko proizvedemo v vsaki geometrijsko predstavljivi obliki. Vsebujejo lahko  
odprtine, nagibe ali loke. Ker je pri izdelavi čistilnih predpražnikov dano le malo možnosti za odmike, morajo biti 
izmere do milimetra natančne. Merimo lahko s sodobnimi merilniki kot je laser ali pa z merilnim trakom oz.  
zložljivim metrom. 
Pri nekaterih geometrijskih oblikah se ponuja možnost izdelave natančne šablone 1:1.  
Šablona ustreza natančnem obrisu. Tako kot naj bi kasneje izdelali čistilni predpražnik. Pri tem gre lahko za  
zunanje mere okvirja, notranje mere okvirja ali dokončne mere predpražnika. Za izdelavo šablone priporočamo 
vodoodporno kartonažo, ki jo lahko zvijemo v kolut. Prosimo, da pri odpremi poskrbite, da je šablona zvita in ne 
zložena.

Na šabloni naj bodo navedene naslednje informacije: 

 potek palic, 
 delitev predpražnika (več na 47. strani), 
 želeni izdelek, 
 navedba mere (zunanje mere okvirja, notranje mere okvirja ali dokončne  
 mere predpražnika), 
 po potrebi dodatne informacije kot na primer na katerem področju bo nameščen taktilni sistem ali če bo pred- 
 pražnik na določenih mestih skrit pod letvico. Pri večdelnih šablonah označite, kako se sestavi.

Natančni vpisi mer v milimetrih niso nujno potrebni. 

SISTEMATSKO DO CILJA

IZMERE ZA PRILEGAJOČE SE POSEBNE  
OBLIKE ALI ODPRTINE

MERJENJE 

Servis ARWEI

Naša servisna ekipa vas bo z 
veseljem obiskala in na vašo 
željo tudi izdelala šablono 
namesto vas.
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MERJENJE 

A

C

B

A

C

B

Sm
er

 h
oj

e

Vrtljiva vrata Vrtljiva vrata

Potek palic

Potek palic
Potek palic

Potek palic

A

C

B

A

C

B

Sm
er

 h
oj

e

Vrtljiva vrata Vrtljiva vrata

Potek palic

Potek palic

Potek palic

Potek palic

Posamezno zvito

Šablone

Večdelne šablone označujemo na spojih tako, da 
lahko različne proge natančno zložimo. Zabeležiti je 

treba potek palic in delitev predpražnika.
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ARWEI ZUNAJ 

Čiščenje v treh korakih ARWEI na zunanjem območju v  

1. koraku s podplatov odstrani veliko umazanijo. Zunaj 

skrbi zlasti guma ARWEI v kombinaciji s krtačami s svojim  

protizdrsnim učinkom tudi ob veliko vode za učinkovito 

čiščenje podplatov.

ARWEI ZUNAJ 

korak 1

korak 2

korak 3

Zunanje območje
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ARWEI - ZUNAJ UČINKOVIT NA VSAKEM KORAKU

Če veliko ljudi peš vstopa in zapušča glavne in stranske vhode, ne pričakujemo posebej visoke obremenitve 

čistilnih predpražnikov. V ta namen priporoča ARWEI na zunanji površini profile za normalno pohodnost.  

ARWEI - VENDARLE VELIKO PRENESE

Čez čistilne predpražnike za normalno pohodnost lahko seveda vozimo tudi s transportnim vozičkom, z otroškim 
vozičkom, kolesom, nakupovalnim vozičkom ali nečim podobnim. Težki transporti palet, ki jih opravimo na primer 
z električnim dvižnim vozilom, ne bi smeli potekati po teh predpražnikih. V ta namen ima ARWEI posebne vrste 
predpražnikov, ki so zasnovani za take obremenitve. 

ARWEI ZUNAJ  -

NORMALNA POHODNOST

51
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Na voljo imamo štiri višine profilov, ki jih zahvaljujoč modularnemu sistemu ARWEI kombiniramo z več čistilnimi 
oblogami in jih lahko deloma tudi dopolnjujemo z dodatnimi profili. 

ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI PREMIUM 
Višine profilov za normalno pohodnost na zunanji površini

ARWEI ZUNAJ 
NORMALNA POHODNOST

Edinstveni modularni sistem ARWEI ponuja vse možnosti za učinkovit koncept čiščenja.

Čistilne obloge

guma kasetne krtače

3-kratna krtača 
za Portal 17 in 

Portal 22

enojni strgalni rob 
za Portal 17 in  

Portal 22

enojna krtača
za Portal 17 in  

Portal 22

Osnovne obloge

Kombinacija z dodatnimi profili

So robustni, torzijsko togi aluminijasti profili s strgalnim robom.* Recikliramo jih lahko v 
celoti, dobavljivi pa so v vseh dolžinah (po potrebi je možna delitev predpražnika). Primerni 
so za vse posebne oblike ali izreze.
*Ne velja za ARWEI Tradition.

Nosilni profili predpražnikov

ALU

Portal 10

10 mm

Portal 17

17 mm

Portal 22

22 mm

Portal 27

27 mm
22 mm

Tradition
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do 5.000 kg

do 3.700 kg

do 6.300 kg

do 4.500 kg

do 1.600 kg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Portal 10

Portal 17

Portal 22

Portal 27

Tradition

Mirujoča točkovna 
obremenitev v kg  
je 80 cm2

Primerno za 
invalidske 

vozičke

Transportni 
voziček

Nakupovalni 
voziček

Električni 
dvižni 

voziček

Viličar Osebno 
vozilo

ARWEI ZUNAJ 
NORMALNA POHODNOST

Posebni spojnik ARWEI kakovostno povezuje aluminijaste palice, služi tudi kot ležišče med 
aluminijem in tlemi in je garant za izjemno učinkovito zvočno izolacijo in zagotavlja varnost 
proti zdrsom.
Profili ARWEI Tradition zaradi prečno na palice ležeč spojnik omogočajo pronicanje vode.

Spoji = Zvočna izolacija

	Standard: 4 ali 6 mm  
	Portal 10: 5 ali 7 mm 
	Tradition: 3 ali 5 mm

Razmik med profili

Nosilni profili predpražnikov: standarden aluminij, naraven in neobdelan, proti dodatnemu  
  plačilu eloksiran ali prašno obdelan v barvnem odtenku po  
  barvni lestvici RAL
Čistilne obloge: črne

Barve

Na zunanjih območjih priporočamo kot prvi korak čiščenje v treh korakih ARWEI (preberite 
na 16. in 17. strani), npr. v hotelih, restavracijah, posebej v gorskih restavracijah, na vhodih v 
šole, v vzgojno varstvenih ustanovah, bankah in vsakršnih upravnih stavbah.

Priporočena področja uporabe

AbC €
$
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ARWEI ZUNAJ 

NORMALNA POHODNOST
ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM

KOMBINACIJSKE MOŽNOSTI ZA ZUNANJE OBMOČJE Z  
NORMALNO POHODNOSTJO

10 mm

Portal G 10

ALU Aluminijasti profili

Zvočno izolirano

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

27 
22 
17 mm

Portal G 17, G 22, G 27 

ALU Aluminijasti profili

Zvočno izolirano

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

10 mm

Portal GCB 10

ALU Aluminijasti profili

Zvočno izolirano

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

27 
22 
17 mm

Portal GCB 17, GCB 22, GCB 27

ALU Aluminijasti profili

Zvočno izolirano

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

22 
17 mm

Portal GEB 17, GEB 22

ALU Aluminijasti profili

Zvočno izolirano

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

23 
17 mm

Portal GB 17, GB 23

ALU Aluminijasti profili

Zvočno izolirano

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček
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ARWEI ZUNAJ 

NORMALNA POHODNOST 
ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM

Portal GEK 17, GEK 22

ALU Aluminijasti profili

Zvočno izolirano

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

10 mm

Portal CB 10

ALU Aluminijasti profili

Zvočno izolirano

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

27 
22 
17 mm

Portal CB 17, CB 22, CB 27

ALU Aluminijasti profili

Zvočno izolirano

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

22 
17 mm

22 mm

22 mm

22 mm

Tradition G 22

ALU Aluminijasti profili

Odtekanje vode

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

Tradition GCB 22

Tradition CB 22

ALU

ALU

Aluminijasti profili

Odtekanje vode

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček

Aluminijasti profili

Odtekanje vode

Zunanje območje  

Prevozen z invalidskim 
vozičkom

Transportni voziček
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ARWEI – OPTIMALNA KONSTRUKCIJA ZA VISOKO OBREMENITEV NA ZUNANJEM OBMOČJU

Skozi glavni vhod neke stavbe pogosto prevažajo tudi težke tovore. Tako na primer v maloprodaji vozijo več ton 
težki električni viličarji čez čistilne predpražnike v trgovino. Vendar morajo čistilni predpražniki tudi v pisarniških 
stavbah zdržati občutne teže, na primer pri dostavah papirja. 

Te obremenitve je treba pri izbiri čistilnega predpražnika upoštevati. Z razredom S ponujamo za zunanja območja 
robustne, torzijsko toge aluminijaste profile iz stabilne serije, ki so kos vsem obremenitvam in naporom. 

ARWEI ZUNAJ  -

KOS ZAHTEVAM KOT JE  
PREVOZNOST



58

Na voljo imamo pet višin profilov, ki jih zahvaljujoč modularnemu sistemu ARWEI kombiniramo z več čistilnimi 
oblogami in jih lahko deloma tudi dopolnjujemo z dodatnimi profili. 

ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM
Višine profilov za visoke obremenitve na zunanjih območjih

ARWEI ZUNAJ 

VISOKA OBREMENITEV
RAZRED S

Portal S...42

Edinstveni modularni sistem ARWEI ponuja vse možnosti za učinkovit koncept čiščenja.

Čistilne obloge

guma kasetne krtače

3-kratna krtača 
za Portal S...17 in Portal S...22

Osnovne obloge

Kombinacija z dodatnim profilom

Robustni, torzijsko togi aluminijasti profili s strgalnim robom. Posebej stabilna geometrija 
profilov za največje obremenitve kot je npr. prevoz z električnim viličarjem. Recikliramo  
jih lahko v celoti. Dobavljivi pa so v vseh dolžinah (po potrebi je vključena tudi delitev  
predpražnika). Primerni so za vse posebne oblike ali izreze.

Nosilni profili predpražnikov

ALU

Portal S...10

10 mm

Portal S...17

17 mm

Portal S...22

22 mm

Portal S...27

27 mm
42 mm
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do 25.000 kg

do 10.000 kg

do 18.000 kg

do 8.600 kg

do 12.600 kg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Portal S...10

Portal S...17

Portal S...22

Portal S...27

Portal S...42

Mirujoča točkovna 
obremenitev v kg  
je 80 cm2

Primerno za 
invalidske 

vozičke

Transportni 
voziček

Nakupovalni 
voziček

Električni 
dvižni 

voziček

Viličar Osebno 
vozilo

ARWEI ZUNAJ 

VISOKA OBREMENITEV
RAZRED S

Posebni spojnik ARWEI kakovostno povezuje aluminijaste palice, služi pa tudi kot ležišče 
med aluminijem in tlemi in je garant za izjemno učinkovito zvočno izolacijo in zagotavlja 
varnost pred zdrsi.

Spoji = Zvočna izolacija

	Standard: 4 ali 6 mm  
	Portal S...10: 5 ali 7 mm

Razmik med profili

Čiščenje v treh korakih ARWEI je prvi korak na zunanjih območjih (več na 16. in 17. strani), 
npr. na vhodih v maloprodajne trgovine, v diskontih, sejmiščih, avtohišah in raznih  
industrijskih stavbah. 

Priporočena področja uporabe

AbC

Nosilni profili predpražnikov: standarden aluminij, naraven in neobdelan, proti dodatnemu   
  plačilu eloksiran ali prašno obdelan v barvnem odtenku po 
   barvni lestvici RAL
Čistilne obloge: črne

Barve
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KOMBINACIJSKE MOŽNOSTI ZA ZUNANJE POVRŠINE Z  
VISOKO OBREMENITVIJO

42 
27 
22 
17 mm

42 
27 
22 
17 mm

Portal SG 17, SG 22, SG 27, SG 42 

ALU
Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Zunanje območje  
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Portal SGCB 10

ALU
Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Zunanje območje  
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Portal SGCB 17, SGCB 22, SGCB 27, SGCB 42

ALU
Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Zunanje območje  
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Portal SGB 17, SGB 23

ALU
Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Zunanje območje  
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Portal SG 10

ALU
Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Zunanje območje  
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

10 mm

10 mm

23 
17 mm

ARWEI ZUNAJ 

VISOKA OBREMENITEV
RAZRED S
ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM
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42 
27 
22 
17 mm

Portal SCB 17, SCB 22, SCB 27, SCB 42 

ALU
Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Zunanje območje  
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Portal SCB 10

ALU
Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Zunanje območje  
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

10 mm

ARWEI ZUNAJ 

VISOKA OBREMENITEV
RAZRED S

ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM
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ARWEI V NOTRANJOSTI IN  
NA ZUNANJIH POVRŠINAH Z  
NADSTREŠKOM  

V idealnem primeru se na zunanji površini v 1. koraku 

čiščenja v treh korakih ARWEI (več na 49. strani) s čevljev 

ostrga velika umazanija in mokrota. Nato sledi 2. korak na  

zunanji površini z nadstreškom ali v notranjosti. Če leži  

vhodno območje na suhem, pride do izraza edinstven  

grobovlaknat material ARWEI Spezial s svojim nepresežnim 

čistilnim učinkom.

korak 1

korak 2

korak 3
Notranjost ali zunanja  
površina z nadstreškom

ARWEI V NOTRANJOSTI IN NA ZUNANJIH 
POVRŠINAH Z NADSTREŠKOM 
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ARWEI - V NOTRANJOSTI UČINKOVIT NA VSAKEM KORAKU

Glavne in stranske vhode v celi vrsti stavb uporabljajo samo ljudje. Prijetna hoja, visoka vzdržljivost in 
učinkovito prestrezanje umazanije so v ospredju. ARWEI ponuja za take primere linijo izdelkov za normalno 

pohodnost, ki pa zdrži tudi lažje prevoze.  

ARWEI - PRIPRAVLJEN NA VSE, KAR PRIHAJA

Po čistilnih predpražnikih za normalno pohodnost lahko seveda vozimo s transportnim vozičkom,  
otroškim vozičkom, kolesom, nakupovalnim vozičkom ali nečim podobnim. Prevozi težkih palet, ki jih izvajamo 
npr. z električnim viličarjem, niso primerni za te predpražnike. Za take primere ima ARWEI posebne vrste  
predpražnikov, ki so zasnovani prav za take obremenitve. 

ARWEI V NOTRANJOSTI IN NA ZUNANJI 
POVRŠINI Z NADSTREŠKOM -

NORMALNA POHODNOST
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Na voljo imamo štiri višine profilov, tri geometrije profilov in dva materiala za profile. Zahvaljujoč modularnemu  
sistemu ARWEI lahko različne čistilne obloge poljubno kombiniramo za vse vrste čistilnih konceptov. Izdelke lahko  
deloma dopolnimo tudi z dodatnimi profili.

ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI PREMIUM IN KOMPAKT 
Višine profilov za normalno pohodnost v notranjosti in na zunanjih površinah z nadstreškom

Aluminijasti profili:
So robustni, torzijsko togi aluminijasti profili s strgalnim robom.* Recikliramo jih lahko v 
celoti. Dobavljivi so v vseh dolžinah (po potrebi je možna delitev predpražnika). Primerni so 
za vse posebne oblike ali izreze.
* Ne velja za Tradition  in Klassiker 22 in 27.

Profili iz umetne snovi:
S stabilnimi profili iz umetne snovi lahko zaradi njihove majhne teže enostavno delamo. 
Majhnim neravninam v koritu se odlično prilegajo. Profile iz umetne snovi je treba  
zavarovati pred neposrednim soncem.    

Nosilni profili predpražnikov

ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

NORMALNA POHODNOST

ALU

Klassiker 17 Klassiker 22 Klassiker 27

Portal 10

10 mm

Portal 17

17 mm

17 mm

Portal 22

22 mm

22 mm

Portal 27

27 mm

27 mm

22 mm

Tradition
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KOMPAKT

Edinstveni modularni sistem ARWEI ponuja vse možnosti za učinkovit koncept čiščenja.  
Pri tem lahko izbiramo med dvema osnovnima oblogama.  

Čistilne obloge

ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

NORMALNA POHODNOST

Kombinacija z drugimi čistilnimi oblogami in dodatnimi profili

rips

3-kratna krtača
za Portal 17 in  

Portal 22

enojna krtača
za Portal 17 in  

Portal 22

enojni strgalni rob
za Portal 17 in  

Portal 22

kasetne krtače

Posebni spojnik ARWEI predstavlja kakovostno povezovanje nosilnih profilov predpražnika, 
služi tudi kot ležišče med profilom in tlemi ter zagotavlja izredno učinkovito zvočno izolacijo 
in varnost pred zdrsi. 
Profili ARWEI Tradition in Klassiker v višinah 22 in 27 mm zaradi prečno na palico ležeč 
spojnik dovoljujejo pronicanje vode.

	Standard: 4 ali 6 mm  
	Portal 10: 5 ali 7 mm
	Tradition, Klassiker 22, Klassiker 27:  3 ali 5 mm

Spoji = Zvočna izolacija

Razmik med profili

PREMIUM

grobovlaknat material
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peščena blatno siva temno rjava rdečaolivno zelena

barva kokosaanthrazit svetlo siva temno rjavardeča

antracit svetlo siva sivo modra barva kokosa

Nosilni profili predpražnikov: aluminij - standarden neobdelan naraven, z možnostjo doplačila   
 tudi eloksiran ali prašno obdelan v barvnem odtenku po barvni   
 lestvici RAL, umetna snov: črna“
Čistilne obloge: standardne barve grobovlaknatega materiala Spezial

 posebne barve grobovlaknatega materiala Spezial  
 (na podlagi povpraševanja in za doplačilo)

 standardne barve z rips črtami

Krtače: črne 
Enojni strgalni robovi: črni

Barve

do 5.000 kg

do 4.400 kg

do 5.000 kg

do 5.000 kg

do 1.200 kg

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Portal 10

Portal 17

Portal 22

Portal 27

Tradition

Klassiker

Mirujoča točkovna 
obremenitev v kg  
je 80 cm2

Primerno za 
invalidske 

vozičke

Transportni 
voziček

Nakupovalni 
voziček

Električni 
dvižni 

voziček

Viličar Osebno 
vozilo

*Zaradi visoke elastičnosti prevozen tudi s težkim tovorom.

Čiščenje v treh korakih ARWEI kot drugi korak v notranjosti ali na zunanjih površinah z 
nadstreškom (več na 16. in 17. strani), npr. v hotelih, restavracijah, vhodih v šole,  vzgojno 
varstvenih ustanovah (jasli, vrtci), bankah in vseh vrst javnih ustanov. 

Priporočena področja uporabe

AbC €
$

ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

NORMALNA POHODNOST
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KOMBINACIJSKE MOŽNOSTI ZA NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE Z  
NADSTREŠKOM Z NORMALNO POHODNOSTJO

10 mm

Portal N 10

27 
22 
17 mm

Portal N 17, N 22, N 27

10 mm

Portal NCB 10

27 
22 
17 mm

Portal NCB 17, NCB 22, NCB 27

22 
17 mm

Portal NEB 17, NEB 22

Portal NB 17, NB 23

23 
17 mm

ALU Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

ALU Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

ALU Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

ALU Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

ALU Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

ALU Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

NORMALNA POHODNOST
ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM
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ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

NORMALNA POHODNOST
ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM

Portal NEK 17, NEK 22

22 
17 mm

Tradition  N 22

22 mm

Tradition NCB 22

22 mm

17 mm

Klassiker 17

27 
22 mm

Klassiker 22, Klassiker 27

ALU Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

ALU Aluminijasti profili
Odtekanje vode
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

ALU Aluminijasti profili
Odtekanje vode
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

Odtekanje vode
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

Grobovlaknat material ARWEI Spezial s certifikatom 
TÜV PROFiCERT– product Interior PREMIUM 
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10 mm

Portal R 10

27 
22 
17 mm

Portal R 17, R 22, R 27 

10 mm

Portal RCB 10

27 
22 
17 mm

Portal RCB 17, RCB 22, RCB 27

22 
17 mm

Portal REB 17, REB 22

KOMBINACIJSKE MOŽNOSTI ZA NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE Z  
NADSTREŠKOM Z NORMALNO POHODNOSTJO

ALU

ALU

ALU

ALU

ALU

ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

NORMALNA POHODNOST
ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI KOMPAKT 

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček
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Portal REK 17, REK 22

22 
17 mm

22 mm

Tradition RCB 22

22 mm

Tradition R 22

ALU Aluminijasti profili
Odtekanje vode
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

ALU Aluminijasti profili
Odtekanje vode
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

Portal RB 17, RB 23

23 
17 mm

ALU

ALU

ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

NORMALNA POHODNOST
ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI KOMPAKT 

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nad-
streškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Transportni voziček
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ARWEI - OPTIMALNA KONSTRUKCIJA ZA VISOKO OBREMENITEV V NOTRANJIH IN NA ZUNANJIH POVRŠINAH Z 
NADSTREŠKOM

Skozi vhode stavb pogosto prevažamo težke tovore. Da bi zadostili takim visokim obremenitvam kot je na primer 
prevažanje več ton težkih električnih viličarjev, morajo biti čistilni predpražniki zasnovani primerno tovrstni uporabi. 

Če so v objektu za maloprodajo ali pisarniški stavbi vgrajeni vhodni predpražniki z nizkimi obremenitvenimi  
vrednostmi, zadostuje za njihovo poškodovanje že občasno prevažanje težkih tovorov.

Zato je treba take obremenitve upoštevati že pri izbiri čistilnega predpražnika. ARWEI ponuja z razredom S za  
notranjost robustne, torzijsko toge aluminijaste profile stabilne serije, ki je kos vsem tovorom in naporom. 

ARWEI ZA NOTRANJE IN
ZUNANJE POVRŠINE Z NADSTREŠKOM -

KOS POGOJEM KOT JE PREVOZNOST
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Na voljo imamo šest višin 
profilov, ki jih zahvaljujoč 
modularnemu sistemu ARWEI 
kombiniramo z več čistilnimi 
oblogami* in jih lahko deloma 
tudi dopolnjujemo z dodatnimi 
profili.

*Ne velja za Portal SN 12.

ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI PREMIUM IN KOMPAKT
Višine profilov za visoko obremenitev v notranjih in na zunanjih površinah z nadstreškom

ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

VISOKA OBREMENITEV
RAZRED S

Robustni, torzijsko togi aluminijasti profili s strgalnim robom. Posebej stabilna geometrija 
profila za visoke obremenitve kot je npr. prevažanje z električnimi viličarji. Recikliramo jih 
lahko v celoti. Dobavljivi so v vseh dolžinah (po potrebi je možna delitev predpražnika). 
Primerni so za vse posebne oblike ali izreze.

Nosilni profili predpražnikov

kasetne krtače
Ne velja za SN 12 in 

S...22, XL

ALU

Portal S...10

10 mm

Portal S...17

17 mm

Portal SN 12

12 mm

Portal S...22 XL Portal S...22

22 mm22 mm

Portal S...27 Portal S...42

27 mm

42 mm

KOMPAKT

Edinstveni modularni sistem ARWEI ponuja vse možnosti za učinkovit koncept čiščenja. 

Čistilne obloge

Kombinacija z drugimi čistilnimi oblogami in dodatnimi profili

rips (ne velja za Portal SN 12)

3-kratna krtača
samo pri Portal S...17 in 

S...22

PREMIUM

grobovlaknat material
Ne velja za Portal 

SN 12.
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Posebni spojnik ARWEI predstavlja kakovostno povezovanje aluminijastih palic, služi pa 
tudi kot ležišče med aluminijem in tlemi ter zagotavlja izredno učinkovito zvočno izolacijo in 
varnost pred zdrsi.

Spoji = Zvočna izolacija

ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

VISOKA OBREMENITEV
RAZRED S

	Standard: 4 ali 6 mm  
	Portal S...10: 5 ali 7 mm
	Portal S...22 XL: 3 ali 5 mm

Razmik med profili

Barve

Nosilni profili predpražnikov: standarden aluminij, naraven in neobdelan, proti dodatnemu  
  plačilu eloksiran ali prašno obdelan v barvnem odtenku po  
  barvni lestvici RAL
Čistilne obloge: standardne barve grobovlaknatega materiala Spezial

  posebne barve grobovlaknatega materiala Spezial  
  (na podlagi povpraševanja in za doplačilo)

  standardne barve z rips črtami

  *Portal SN 12: Za deloma odstopajoče barve vprašajte po barvnem vzorcu.

Krtače: črne

peščena blatno siva temno rjava rdečaolivno zelena

barva kokosaanthrazit svetlo siva temno rjavardeča

antracit svetlo siva sivo modra barva kokosa



78

Čiščenje v treh korakih ARWEI kot drugi korak v notranjosti (več na 16. in 17. strani), npr. 
na vhodih v maloprodajne trgovine, v diskontih, sejmiščih, avtohišah in raznih industrijskih 
stavbah. 

Priporočena področja uporabe

do 25.000 kg

do 6.500 kg

do 10.000 kg

do 5.500 kg

do 13.000 kg

do 9.500 kg 

do 12.200 kg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

x

x

x

-

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Portal S...10

Portal SN 12

Portal S...17

Portal S...22 XL

Portal S...22

Portal S...27

Portal S...42

Mirujoča točkovna 
obremenitev v kg  
je 80 cm2

Primerno za 
invalidske 

vozičke

Transportni 
voziček

Nakupovalni 
voziček

Električni 
dvižni 

voziček

Viličar Osebno 
vozilo

ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

VISOKA OBREMENITEV
RAZRED S

AbC



79

ARWEI IM INNEN- UND  
ÜBERDACHTEN AUSSENBEREICH

S-KLASSE
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ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

VISOKA OBREMENITEV / RAZRED S
ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM  

KOMBINACIJSKE MOŽNOSTI ZA NOTRANE IN ZUNANJE POVRŠINE Z  
NADSTREŠKOM Z VISOKO OBREMENITVIJO

10 mm

12 mm

Portal SN 10

Portal SN 12

Portal SN 17, SN 22, SN 27, SN 42

Portal SN 22 XL

42 
27 
22 
17 mm

22 mm

ALU

ALU

ALU

ALU

Grobovlaknat material ARWEI Spezial s certifikatom 
TÜV PROFiCERT- product Interior PREMIUM (ne velja za Portal SN 12)

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni
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ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

VISOKA OBREMENITEV / RAZRED S
ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM 

Portal SNCB 17, SNCB 22, SNCB 27, SNCB 42

Portal SNB 17, SNB 23

42 
27 
22 
17 mm

23 
17 mm

10 mm

Portal SNCB 10

ALU

ALU

ALU

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni
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ARWEI V NOTRANJOSTI IN
NA ZUNANJI POVRŠINI Z NADSTREŠKOM

VISOKA OBREMENITEV / RAZRED S
ČISTILNI PREDPRAŽNIK ARWEI PREMIUM  

KOMBINACIJSKE MOŽNOSTI ZA NOTRANE IN ZUNANJE POVRŠINE Z  
NADSTREŠKOM Z VISOKO OBREMENITVIJO

10 mm

10 mm

Portal SR 10

Portal SRCB 10

Portal SR 17, SR 22, SR 27, SR 42

Portal SR 22 XL

Portal SRCB 17, SRCB 22, SRCB 27, SRCB 42

Portal SRB 17, SRB 23

42 
27 
22 
17 mm

42 
27 
22 
17 mm

22 mm

23 
17 mm

ALU

ALU

ALU

ALU

ALU

ALU

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni

Aluminijasti profili
Zvočno izolirano
Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom
Prevozen z invalidskim 
vozičkom
Prevozno s težkimi 
bremeni
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ARWEI - SAUBERLAUF FOYER
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ARWEI - ČISTILNA PREPROGA FOYER

ČISTILNA PREPROGA ARWEI FOYER - NAJBOLJŠE DODATNO ČIŠČENJE.

 Čisti in reprezentativni vhodi s pomočjo kombinirane čistilne moči: optimalno dodatno čiščenje ob uporabi 
čistilnega predpražnika ARWEI Premium.

 Temeljito odstranjevanje vlažnih madežev in finih delcev umazanije dodatno zmanjšuje stroške čiščenja.
 Dolgi intervali čiščenja razbremenjujejo okolje in pripomorejo k zmanjševanju stroškov.
 Učinkovito ohranja ostale talne obloge v bližini. Tako prispeva k ohranjanju vrednosti prostora in preprečuje 

stalne investicije. 
 V primeru manjkajočega jaška za polaganje čistilnega predpražnika ARWEI Premium priporočamo uporabo 

čistilne preproge ARWEI Foyer brez predpražnika.

ARWEI FOYER 
KONEC VLAŽNIH MADEŽEV 

Čistilna preproga ARWEI Foyer je kot 3. korak čiščenja v treh korakih ARWEI (več  

na 16. in 17. strani) odlična dopolnitev čistilnega predpražnika ARWEI Premium. 

Zanesljivo odstranjuje tako vlažne madeže kot tudi preostale fine delce umazanije  

in tako omogoča optimalni čistilni učinek. Čistilna preproga ARWEI Foyer – vedno  

je lahko nekaj bolje.

korak 1

korak 2

korak 3
Čistilna preproga Foyer
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ARWEI -  
NEOVIRANA MOBILNOST

ARWEI vhodne predpražnike lahko za optimalno orientacijo slepih in slabovidnih opremimo  
s taktilnim vodilnim sistemom. Tako slepim in slabovidnim ljudem bistveno olajšamo  
vsakodnevno življenje, še posebej pri vstopanju in izstopanju iz stavb.

TAKTILNI SISTEM UGODI VSEM ŽELJAM – JE KAKOVOSTEN IN MODULAREN, ZATO GA JE 
MOGOČE ENOSTAVNO INTEGRIRATI V MODULARNI SISTEM ČISTILNIH PREDPRAŽNIKOV 

ARWEI. 

 Optični kontrast z močnimi kontrastnimi barvami za ljudi, ki zaznavajo razlike v  
svetlobnosti.

 Taktilni kontrast, ki ga slepi ali slabovidni zaznajo s podplatom čevlja in palico za slepe.
 Integracija polj za pozornost z različnimi čistilnimi oblogami, na primer pri razcepih.
 Kombinacija vseh profilov je primerna za predpražnike, višine od 17 do 42 mm.
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ARWEI - NEOVIRANA MOBILNOST

TAKTILNI VODILNI SISTEM

Integracija s talno oblogo Razcepi

Taktilni vodilni sistem s poljem za pozornost

Taktilni vodilni sistem podjetja ARWEI  
je mogoče vključiti v integrirani taktilni sistem talne obloge.

Prednost:  
Slepe in slabovidne osebe najdejo pot v stavbo. Razcepi poti, na primer ob informacijskih točkah ali podobno,  
so vključeni v območje čistilne preproge.

TAKTILNE KOMBINACIJE
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22

Glede na normo DIN 18040-1 lahko čistilne predpražnike ARWEI za neovirano gradnjo načrtujemo že v zgodnji fazi 
načrtovanja za neoviran dostop. To prihrani čas in denar, saj je kasnejša predelava sicer na podlagi modularnega 
sistema ARWEI mogoča, v tem primeru pa ni več potrebna.

Izboklina od zgoraj

Primeri taktilnih kombinacij

Čistilni predpražnik ARWEI Premium Portal SN 17 in SN 22

Čistilni predpražnik ARWEI Premium s poljem za pozornost, tukaj v kombinaciji s SN 22

ARWEI - NEOVIRANA MOBILNOS

TAKTILNI VODILNI SISTEM

4/6

22

4

1

2 4

2

1

3

3

1  Grobovlaknat material
2  Profil iz aluminija
3  ARWEI posebni spojniki, brez spojke
4  Kontrastni vodilni trak v različnih višinah,  

 barvah ali z različnimi zgornjimi sloji

1  Profil iz aluminija
2  Grobovlaknat material
3  ARWEI posebni spojniki, brez spojke
4  Izbokline za polje za pozornost
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ARWEI - INDIVIDUELLES REIN DESIGN 
NACH IHREN WÜNSCHEN
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ARWEI - INDIVIDUALNO OBLIKOVANJE 
 PO VAŠIH ŽELJAH

ARWEI vam ponuja veliko možnosti pri zasnovi čistilnih predpražnikov z estetsko funkcijo. Pri tem vas ne omejuje 
pri oblikovanju vaših idej. Iz široke barvne palete izberite barvo, ki vam ustreza, in kombinirajte različne čistilne 
obloge po vaših željah. Nenavadne oblike, sporočila na ploščicah iz legiranega jekla ali integracija intarzij v čistilni 
oblogi ponujajo veliko možnosti. 

VSAKA POSEBNA OBLIKA JE MAGNET 
ZA OČI
Prilegajoče se posebne oblike ali izrezi dajo vašemu 
preddverju individualen videz. Prepustite se vašim  
idejam in ustvarite eleganten prehod od čistilnega  
predpražnika na druge talne obloge.

BARVE NAREDIJO VTIS
Kot rdeča preproga pri filmskem festivalu v Cannesu 
dajo žive barve v vašem čistilnem predpražniku  
poseben vtis in že pri vhodu poskrbijo za poseben 
učinek. Izberite iz naše široke palete standardnih in 
posebnih barv ali pa stopite v stik z nami. Pri velikih 
naročilih je na podlagi povpraševanja možno naročiti 
tudi druge barve.

VEČ SVOBODE S SISTEMOM 

KARKOLI ŽE NAČRTUJETE, NAŠ SISTEM 
USTVARJA PROSTOR ZA IDEJE.
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ARWEI - INDIVIDUALNO OBLIKOVANJE 
PO VAŠIH ŽELJAH

PREFINJENOST Z INTARZIJAMI
Ustvarite osupljive, edinstvene poudarke z logotipi in  
napisi na čistilnih predpražnikih. Tako boste okrasili 
vhod s kakovostnim ročnim delom, ki je »narejeno v 
Nemčiji«, in hkrati boste celotno sliko lepo zaokrožili. 

Takšen čistilni predpražnik z logotipom je uporaben 
zlasti v podjetjih, hotelih, gastronomskih lokalih,  
storitvenih dejavnostih, trgovinah, stanovanjskih hišah 
ali javnih ustanovah.

Lahko učinkuje to kot pozdrav »Prisrčno pozdravljeni« 
ali logotip znamke. V okviru obstoječe barvne palete 
lahko vse to vključimo v tekstilne obloge vseh čistilnih 
predpražnikov ARWEI.

Stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pokazali, kako bo videti vaš želeni logotip ali besedilo.

INDIVIDUALIZCIJA V LEGIRANEM JEKLU
Modularni sistem ARWEI omogoča, da posamezno 
čistilno oblogo zamenjamo za ploščo s pozdravom ali 
drugim besedilom. Ta različica elegantno izstopa in nas 
že pri vstopu prijazno pozdravi.

POVRŠINE, KI NAREDIJO VTIS 
Aluminijaste nosilne profile predpražnika proizvajamo  
v standardni izvedbi neobdelane. Če aluminij  
eloksiramo ali prašno obdelamo v barvnem odtenku  
po lestvici RAL, dobi čistilni predpražnik individualni 
videz. Žive barve profilov (na primer barve podjetja)  
delujejo v kombinaciji z barvno paleto ARWEI na  
vsakega obiskovalca.
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ARWEI - OPREMA 
PRAVOKOTNI OKVIR

93

Skupaj s čistilnimi predpražniki ARWEI Premium dobavljamo tudi vgradne pravokotne okvirje ustrezne velikosti, 
izdelane iz aluminija, medenine ali legiranega jekla. Pri vgradnji čistilnih predpražnikov ARWEI z originalnimi  
pravokotnimi okvirji ARWEI se sistem čistilnega predpražnika na zgornji strani zaključi izravnano z zgornjim robom 
pravokotnega okvirja in talno oblogo, npr. s preprogo, keramiko, naravnim kamnom ali parketom.

Prednost:
Višina okvirja in debelina materiala se optimalno prilagajata 
naročenemu vhodnemu predpražniku. S tem sta zagotovljena hitra 
vgradnja in odličen rezultat. Obstaja možnost pritrjevanja okvirja z 
vrtljivimi in prožnimi talnimi sidri ali z vijaki na estrih. Okvir lahko tudi 
pričvrstite z zatiči ali pa ga prilepite.

preproga keramika parket

PREMIUM: enostavna montaža 
brez matic - pripravljeni navoji in 
predhodno montirane ploščice  
z vogalnimi vezmi in sponami
KOMPAKT: montaža z vijaki in 
maticami.

Vrtljiva in prožna  
talna sidra

ARWEI-Pravokotni okvir Material in debeline

Aluminij Medenina Legirano jeklo 
15 x 20 x 3 mm – 15 x 20 x 3 mm 
20 x 20 x 3 mm 20 x 20 x 3 mm 20 x 20 x 3 mm 
25 x 25 x 3 mm 25 x 25 x 3 mm 25 x 25 x 3 mm 
30 x 30 x 3 mm 30 x 30 x 3 mm 30 x 30 x 3 mm 
45 x 30 x 3 mm – 45 x 30 x 3 mm

ARWEI - OPREMA
ARWEI-PRAVOKOTNI OKVIR

Preprogo, keramiko ali parket 
je treba poravnati z zgornjim 
robom okvirja.

talno sidro

estrih

vogalna vezARWEI pravokotni okvir

Dilatacijo je treba zapolniti  
s tesnilno maso.

Čistilni predpražniki ARWEI  
v akciji. Vgradnja čistilnih  
predpražnikov

www.youtube.com/arweitv
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SATAST PREDPRAŽNIK
PREDPRAŽNIK IZ KOKOSA

SATAST PREDPRAŽNIK ARWEI IZ GUME Z IN BREZ UPORABE KRTAČ
Kot alternativa k programu čistilnih predpražnikov 
ima satast predpražnik ARWEI iz gume za uporabo na 
mokrih in zunanjih površinah idealne lastnosti. Vpija 
umazanijo, je kos vsem vremenskim razmeram in lahko 
ga zelo enostavno povežemo v večje površine. Možna je 
izdelava po meri, prav tako je možna izdelava posebnih 
oblik. Pri satastem predpražniku Kombi lahko učinek 
čiščenja po potrebi povečamo z uporabo krtač.

ARWEI KOKOS - NARAVNE BARVE ALI ŽIVAHNIH BARV
Predpražnike iz kokosa že desetletja uporabljamo pred vhodi in prehodi kot cenovno ugodne alternative. Kot 
popolnoma naraven izdelek so predpražniki narejeni iz naravnih robustnih kokosovih vlaken, ki so pričvrščeni na 
hrbtni strani iz vinila.  

Predpražnik iz kokosa ARWEI se dobro reže in je dobavljiv v različnih debelinah in barvah. V naravni barvi je 
dobavljiv v višinah 17, 20 in 23 mm, za doplačilo tudi v Cfl-s1.

črna siva rdeča zelena modra rumena

naravna barva 
kokosa

siva olivno zelena modračrna rdeča rjava

Dobavljive barve
ARWEI predpražnik iz kokosa višina 17, 20, 23, 28 mm: naravna barva kokosa
ARWEI predpražnik iz kokosa višina 17 mm:  črna, siva, rdeča, olivno zelena,  
    rjava, modra
ARWEI predpražnik iz kokosa višina 23 mm:  črna, siva, rdeča



95

ARWEI - OPREMA 

KLANČINA  
PREDPRAŽNIKI ZA VIŠINSKO IZRAVNAVO

ARWEI-KLANČINA 

ARWEI-PREDPRAŽNIKI ZA VIŠINSKO IZRAVNAVO

Za optimalno polaganje na gotova tla priporočamo 
uporabo klančine ARWEI iz aluminija s profilirano 
pohodno površino za varno hojo brez spotikanja.  
Klančino ARWEI lahko namestimo le na eni strani,  
na dveh straneh ali tudi na vseh straneh.

Pri starih zgradbah najdemo vedno znova poglobitve 
za predpražnike, ki ne ustrezajo običajnim višinam 
predpražnikov. Za take primere ponujamo različne 
predpražnike za višinsko izravnavo ARWEI, ki jih  
polagamo pod čistilni predpražnik in tako dobimo 
ustrezno višino za položitev predpražnika.
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SPOJKA ZA PREDPRAŽNIK

ARWEI-SPOJKA ZA PREDPRAŽNIK

Evropski patent 2 215 958

SPOJKA ZA PREDPRAŽNIKE ARWEI PREPREČUJE,  
DA BI SE ČISTILNI PREDPRAŽNIKI PREMIKALI.

Široki čistilni predpražniki so zasnovani tako, da je pogosto 
potrebno več predpražnikov položiti enega poleg drugega. 
Zaradi potrebnih odmikov pri polaganju lahko posamezni 
deli predpražnika zdrsnejo vstran, zaradi česar lahko na-
stanejo reže.
Posledično so predpražniki neestetskega videza, hkrati pa 
so pogosto past, ob katero se lahko spotaknemo. V najbolj 
neugodnem primeru je lahko reža tako velika, da tako pri 
samodejnih vrtljivih vratih prekoračimo maksimalno  
dovoljeno vrednost v skladu z normo DIN EN 16005.

DA BI TO PREPREČILI, SMO PRI PODJETJU ARWEI NAŠLI 
REŠITEV IN JO ZAŠČITILI Z EVROPSKIM PATENTOM.

Dva predpražnika, ki ležita en ob drugem, položimo tako, 
da ležijo vse čistilne palice predpražnikov v eni vrsti, Nato 
pa se z vrtljivo spojko za predpražnike ARWEI povežejo. 
Predpražnik tako ne more zdrsniti vstran.

Patentirana spojka za predpražnike ARWEI je od  
debeline 17 mm naprej kot oprema dobavljiva za vse  
sisteme čistilnih predpražnikov ARWEI.

Spojka za predpražnike ARWEI je dobavljiva v standardni 
izvedbi aluminija. Za doplačilo je dobavljiva tudi v  
legiranem jeklu.

Dva predpražnika sta položena eden ob drugem.  
Premaknemo ju lahko vzdolž in pravokotno na čistilno 
palico.

Po natančni izravnanosti predpražnikov ležijo čistilne palice 
v eni vrsti. Vrtljivo spojko za predpražnik ARWEI pripnemo 
v držalo.

Predpražnika sta povezana. Pri odpiranju spojke (na primer 
za namene čiščenja) ne moremo izgubiti kavlja, saj je trdno 
povezan s predpražnikom.
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ZAŠČITA PROTI KRAJI

ARWEI-ZAŠČITA PROTI KRAJI

Varovalni vijak je z obeh strani skrit pod filcem.

Za odvzem varovalnega vijaka moramo le tega odviti z 
izvijačem. 

Čistilni predpražnik lahko za čiščenje zvijemo.

Evropski patent 3 092 938 B1

ČISTILNI PREDPRAŽNIKI ARWEI Z ZAŠČITO PROTI KRAJI

Z zaščito proti kraji ARWEI preprečuje krajo ali 
nepooblaščeno dvigovanje čistilnih predpražnikov.

Čistilni predpražniki so pogosto nameščeni v prostorih ali 
vhodih, ki so odprti 24 ur dnevno. Ker so čistilni predpražniki 
izdelani iz kakovostnih materialov, so vedno znova tudi 
tarča tatov kovin. Predpražnike ARWEI lahko zelo enostavno 
dvignemo iz okvira. Ta lastnost je sicer pomembna zlasti pri 
čiščenju, vendar so obenem zato tudi lahek plen.

DA BI LAHKO PREPREČILI KRAJO, SMO PRI PODJETJU 
ARWEI NAŠLI REŠITEV IN JO ZAŠČITILI Z EVROPSKIM 
PATENTOM:

Čistilne predpražnike ARWEI obojestransko na poljubnih 
palicah v kotnem okviru ARWEI (in tako tudi v tla)  
privijemo. S tem otežimo hitro in enostavno dvigovanje,  
na ta način pa preprečimo tudi hitro krajo. Za razliko 
od enostavne pričvrstitve v tla, ki je zelo tvegana, lahko 
fiksacije uporabimo poljubno, ne da bi se te razrahljale 
ali izrabile. V posameznih primerih obstaja tudi možnost 
dodatnega opremljanja v že obstoječih predpražnikih.

Patentirani čistilni predpražniki ARWEI z zaščito proti kraji 
so dobavljivi za vse sisteme čistilnih predpražnikov ARWEI 
vgradne višine od 17 mm, in sicer kot oprema v kombinaciji 
s kotnim profilom ARWEI ali koritom za prestrezanje  
umazanije ARWEI.  
Uporabimo jih lahko na vseh vhodih, kjer želimo preprečiti 
nepooblaščeno dvigovanje vhodnih predpražnikov kot so to 
na primer kazenski zavodi ali psihiatrične klinike.
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KORITO ZA PRESTREZANJE UMAZANIJE

ARWEI-KORITO ZA PRESTREZANJE UMAZANIJE
Za polaganje čistilnih predpražnikov ARWEI potrebujemo popolnoma ravno korito. Korito za prestrezanje  
umazanije ARWEI dostavimo iz legiranega jekla ali aluminija, debeline 3 mm. Korito ima veliko prednosti:
 montaža pravokotnega okvirja ARWEI ni potrebna,
 hitro polaganje korita na že pripravljeno izravnano podlago,
 brez zategovanja in izravnavanja pravokotnih opornic,
 brez dodatne izravnave v koritu, 
 popolnoma gladka, izravnana enodelna površina brez fug,
 enodelna korita so neprekinjeno izdelana iz pločevine in vododržno zvarjena; ni le nepovezana sestavljanka,
 individualno oblikovanje v širino in višino z in brez odtoka vode.

MAKSIMIRANJE PROSTORNINE ZA PRESTREZANJE UMAZANIJE S POLAGANJEM  
NA PROSTOSTOJEČO KONSTRUKCIJO

S posebno prostostoječo podkonstrukcijo lahko volumen za  
prestrezanje umazanije dodatno povečamo. Prostostoječa pohodna 
kombinacija, ki je sestavljena iz čistilnega predpražnika ARWEI kot 
pohodne površine in mrežne rešetke, ki je nosilni element, poveča  
prostornino za prestrezanje umazanije poljubno glede na višino  
vgradnje. Čistilni intervali predpražnika se tako zmanjšajo na  
minimum, prav tako se zmanjšajo tudi stroški.

Pri večjih podpornih širinah je treba na dele mrežaste rešetke  
privariti ojačitev iz tračnega železa, ki pa so na področju položitve nepovezane.  Pri podporni širini 2.800 mm  
in obremenitvi 500 kg/m2 enakovredno porazdeljene teže ni treba postaviti nosilcev. Jašek je za namene  
čiščenja prosto dostopen.

Izvedbe

1. Korito za prestrezanje umazanije ARWEI Standard
Enostavna izvedba z zaobljeno notranjo stranjo na višini želenega  
čistilnega predpražnika

2. Korito za prestrezanje umazanije ARWEI Standard (z odtokom)
Enostavna izvedba, z zaobljeno notranjo stranjo na višini želenega  
čistilnega predpražnika s privarjenimi oporniki za odtok vode; položaj  
odtoka je mogoče izbrati po želji.

3. Korito za prestrezanje umazanije ARWEI Volumen
Prostornino za prestrezanje umazanije povečamo tako, da položimo  
predpražnik na v korito privarjene nosilce. Zato korita za prestrezanje  
umazanije ARWEI opremimo z nosilci, ki so visoki najmanj 15 mm, drug  
od drugega imajo medosno razdaljo največ 300 mm, in zato voda lahko  
pronica v korito.
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NEGA
Pri hoji čez čistilni predpražnik se umazanija s podplata čevlja 
obriše in pade v vmesne prostore profila. Če ste se odločili za 
različico Premium, se površina čistilnega predpražnika zaradi 
brezzankastega grobovlaknatega materiala 
in potiska podplata načeloma čisti sama.

Dobra nega pa se obrestuje.

Pri čistilnih predpražnikih do višine 17 mm lahko pustimo 
predpražnik ležati. V enakomernih intervalih čiščenja  
posesamo površino čistilnega predpražnika.

Pri višjih predpražnikih po sesanju površine predpražnika 
občasno počistimo tudi korito predpražnika. Čistilni  
predpražnik do polovice zvijemo v kolut in pometemo ali 
posesamo podstavek.

ČIŠČENJE

ČISTILNE PREPRAŽNIKE ARWEI LAHKO ZVIJEMO V KOLUT 
Uporaba dokazuje, da redno čistimo le tiste predpražnike, ki jih ena oseba lahko enostavno in zlahka zvije v kolut. 
Čistilni predpražniki ARWEI se zahvaljujoč posebnim paličnim spojem ARWEI enostavno zvijejo v kolut celo pri 
velikih sistemih predpražnikov.

Prednost je na dlani:
Redno čiščenje korita za predpražnik je enostavno in zagotavlja  
delovanje in estetski videz čistilnega predpražnika.

Pri ekstremni umazaniji lahko uporabimo tudi visokotlačni čistilec. 
100 barov vodnega tlaka ne obremeni grobovlaknatega  
materiala čistilne preproge.

Čiščenje čistilnih  
predpražnikov ARWEI.

www.youtube.com/arweitv
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ARWEI - KONVEKTORSKE REŠETKE

BREZČASNA, ELEGANTNA REŠITEV

Zahtevna prostorska in bivalna kultura ter uporaba rešetk za ogrevalne in prezračevalne 
naprave že dolgo časa niso več nezdružljivo nasprotje. Uživajte v izvrstnem videzu  
konvektorskih rešetk ARWEI Thermo: celo pri najvišjem odvajanju zraka sistem komaj  
dovoljuje pogled v jašek.

ARWEI REŠETKE THERMO.  KAKOVOSTNE, ELEGANTNE, MODULARNE, POHODNE.

 Robustne nosilne palice z dolgo življenjsko dobo so narejene iz kakovostnih materialov, 
zato dovoljujejo neomejeno pohodnost in obremenitev s sedeži.

 Posebni spojniki ARWEI zagotavljajo optimalno zvočno izolacijo.
 Paralelne rešetke Thermo s prostim prečnim prerezom zagotavljajo do 74 % visoko  

odvajanje zraka. Rešetke Elegant so izdelek, ki s svojim sodobnim dizajnom ne dopušča 
neposrednega pogleda v jašek.

 Modularna struktura prečnih rešetk Thermo omogoča enostavno zamenjavo posameznih 
palic.

 Pri segrevanju materialov niso slišni zvoki raztezanja.
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PROFILI ARWEI ZA KERAMIKO IN 
UČINKOVIT TESNILNI SISTEM ZA 
TLA IN STENO

Profili za keramiko podjetja ARWEI poudarjajo stenske in talne obloge, zato bodo  
zagotovo všeč vaši stranki. Tesnilni sistem ARWEI zagotavlja dolgotrajno kakovost in 
uporabo v kopališčih ali wellness oazah, saj preprečuje vdiranje vlage v gradbeni material.

ZAKLJUČNE KOTNE PROFILE, PROFILE ZA ZAOBLJENE ROBOVE ALI KVADRATNE 

PROFILE PODJETJA ARWEI ODLIKUJEJO:

 čisti robovi in zaključki,
 oblikovalski element iz različnih materialov in v številnih različicah,
 zaščita pred mehanskimi vplivi, poškodbami in kot zaključek zunanjih robov  

ploščic in
 eleganten prehod med različnimi talnimi oblogami, na primer med keramiko in  

tekstilno talno oblogo.

PREDNOSTI TESNILNEGA SISTEMA ARWEI:

 tesnjenje pred nezaželeno vlago,
 tesnilni sistem spojev ARWEI s tesnilnim trakom, tesnilnim trakom za kote, 

manšetami,
 izvedbe so prekrite z grobovlaknatim materialom ali tkanino.

102
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PROFILI ARWEI ZA KERAMIKO

Kotni profili

Kvadratni profili

Profili za zaobljene robove

Profili za dilatacijske stike

Tesnilni sistemi

Lastnosti profilov

	medenina
	naraven aluminij
	eloksiran aluminij, srebrn brez leska
	legirano jeklo V2A, sijoče
	PVC popolnoma bel
	PVC pergamon
	PVC svetlo siv

Lastnosti profilov

	eloksiran aluminij, srebrn brez leska
	legirano jeklo V2A, sijoče
	legirano jeklo V2A, obdelano s 

krtačenjem

Lastnosti profilov

	eloksiran aluminij, srebrn brez leska
	legirano jeklo V2A, sijoče
	legirano jeklo V2A, obdelano  

s krtačenjem
	PVC popolnoma bel
	PVC pergamon
	PVC svetlo siv

Lastnosti profilov

	PVC trd/mehek temno siv
	naraven aluminij, s silikonskim 

vložkom sive barve
	legirano jeklo V2A naravno, 

s silikonskim vložkom sive 
barve

Lastnosti profilov

	prekriti z grobovlaknatim 
materialom ali tkanino
	z navoji 

S

S

H

H

H

SB
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ARWEI - REŠETKE ZA BAZENE

REŠETKE AQUASTOPP – 
ENKRATNA REŠITEV ZA NAJVIŠJE  
ZAHTEVE

Rešetka Aquastopp podjetja ARWEI nudi enkratne rešitve bodisi za hitro in varno prelivanje 
vode bodisi za sedenje in stanje ob robu bazena. S svojim brezčasnim dizajnom se stilno 
vključuje v svoje okolje, njeno čiščenje pa je enostavno. 

REŠETKA AQUASTOPP PODJETJA ARWEI JE VARNA IN ROBUSTNA, OČISTIMO JO 

ENOSTAVNO IN IMA DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO.

 Stabilni spoji in trajni profilni razmiki, ki ohranjajo mere, nudijo pa varnost, higieno in 
funkcionalnost.

 Kakovostni, trdni in UV obstojni materiali dajejo rešetkam za bazene ARWEI maksimalno 
življenjsko dobo. 

 Prvovrstno prevzemanje prelivne vode, visoki varnostni standardi pri razmiku ob robu in 
odpornost proti drsenju skrbijo za zanesljivo oporo pri odrivu z roba bazena.

 Enotna višina podolgovatih in prečnih palic ter protizdrsna površina, ki je enostavna za 
čiščenje, nudita najboljša predpogoja za odlično higieno.

 S pomočjo zatičev in vstavljivih tulcev je polaganje posameznih elementov enostavno in 
hitro tudi pri lokastih objektih.

 Rešetke Aquastopp podjetja ARWEI lahko opremimo s patentiranim varovalom, ki je  
trdno povezano z rešetko in ne ovira prevzemanja prelivne vode.
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AQUASTOPP

    

22 mm

Aquastopp prečno

Aquastopp vzporedno

Zunanje območje  

Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom

Zunanje območje  

Notranjost / zunanja 
površina z nadstreškom

Lastnosti

	Rešetka z zatiči in tulci
	Do štiri vzdolžne palice, ki 

ležijo ob vodilih v enaki višini, 
za izboljšano prevzemanje 
prelivne vode in boljšo  
higieno
	Razmik od roba je  

maksimalno 8 mm, tudi pri  
rešetkah v obliki loka.
	Ima protizdrsno površino in 

s tem izboljšano čiščenje in 
higieno

Višina: 22 mm
Tekalna površina:  polipropilen
Širina: 9 mm
Razmik med profili:  maks.  
 8 mm
Prosti prerez: približno   
 50%

Lastnosti

	do 502 mm širine, 
prostostoječ, pohoden, 
umetna masa

Višina: 27, 34 ali 
 41 mm
Tekalna površina:  umetna   
 masa
Širina: 9 mm
Razmik med profili:  8 mm
Prosti prerez: približno   
 50%

27 
34 mm

34 
41 mm

Kotni profil

Profil v obliki sedmice

AQUASTOPP

1

4

4

2 3

5

5

6

6

 1  Polipropilen   
 2      Podolgovate palice in tekoči profili na enaki višini 
 3  Zatiči

 4  Profil iz umetne mase   
 5    Spojniki 
 6  Nosilci iz materiala, okrepljenega  
 s steklenimi vlakni
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VAROVALO AQUASTOPP PODJETJA ARWEI

 Brez povzdigovanja rešetk iz prelivnih žlebov.
 Brez »pospravljanja« rešetk s strani nadzornega osebja  

po zaključku obratovanja bazena z valovi in toboganov.
 Trajno upoštevanje predpisov za preprečevanje nezgod.
 Brez montaže/vrtanja.
 Enostavno dvigovanje rešetk z varovalom.
 Varovalo se keramike bazena ne dotika.
 Varovalo je z rešetko trdno povezano.
 Varovalo brez oviranja prevzemanja prelivne vode.

REŠETKE AQUASTOPP PODJETJA ARWEI Z VAROVALOM 
NEMŠKI PATENT ŠT.: 10 2019 105 672
Patentirana inovacija podjetja ARWEI izpolnjuje vse zahteve in skrbi za varnost, ravnanje z njo pa je enostavno.
 
Rešetke ARWEI Aquastopp z varovalom uporabljajo npr. v bazenih z valovi ali na zaključkih toboganov, saj tudi v 
ekstremnih situacijah ostanejo na mestu. Samo tako lahko trajno preprečite nevarno zatikanje nog v obtočni žleb 
bazenov.  
Varovalo ARWEI je zasnovano tako, da lahko rešetke za bazene za čiščenje enostavno vzamemo iz žleba. Žleb je 
pritrjen na spodnji strani rešetk in tako tudi ne ovira prelivanja vode.

Rešetka Aquastopp podjetja ARWEI ostane na mestu tudi v  
bazenu z valovi.

Brez privzdigovanja v izteku tobogana
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PROTIZDRSNE PREPROGE

VARNO NA VSAKEM KORAKU 

Preproga, ki daje vlažnim prostorom varnost. Naše protizdrsne preproge ARWEI, ki so odporne na obrabo, nudijo 
oporo pri hoji in poživijo prostor z barvo. Uporabimo jih lahko v javnih bazenih, savnah, fitnes centrih, šolah, 
zdraviliščih in termah ter bolnišnicah in zasebnih kopalnicah.

11

8

6

1012
3

8

11

8

6

8

Lastnosti
 Protizdrsna površina po DIN 51097 z dodatnim masažnim učinkom
 Zaradi vodoodporne površine odporna proti glivicam in bakterijam
 Odporna proti obrabi in z dolgo življenjsko dobo
 Udobna in možnost zvijanja za varčno izrabo prostora
 Enostavno čiščenje z izpiranjem

PROTIZDRSNE PREPROGE

Lastnosti

	Veliki odtočni kanali na  
spodnjih letvah za hitro  
odvajanje vode na vse strani
	Zgornje letve v 6 barvah

Tekalna površina: mehak PVC 
Višina:  14 mm
Dolžina:  maks. 15 m
Širina:  maks. 1,2 m
Teža:   ≈ 7 kg/m2

Lastnosti
Tekalna površina: pluta 
Višina:  14 mm
Dolžina:  maks. 15 m
Širina:  maks. 1,2 m
Teža:   ≈ 5 kg/m2

Protizdrsna preproga iz mehkega materiala

Protizdrsna preproga iz plute

30

8

4
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Protizdrsna preproga iz trdega PVC materiala

Protizdrsna 
preproga iz trdega 
PVC materiala

Lastnosti

	Veliki odtočni kanali na  
spodnjih letvah za hitro  
odvajanje vode na vse strani
	Zgornje letve v 11 barvah

Tekalna površina: trd PVC   
 material
Višina:  12 mm
Dolžina:  maks. 50 m
Širina:  maks. 2,0 m
Teža:   ≈ 6 kg/m2
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05.21 / Vse mere so standardne, brez upoštevanja mehansko pogojenih toleranc. 

KONSTRUKTING d.o.o.

Na grič 3
SI-1354 HORJUL
PE: Tržaška cesta 297
 1000 LJUBLJANA

Tel. +386 (0) 40 609 626 ali pa  
 +386 (0) 40 649 660
info@konstrukting.com

www.konstrukting.com
www.arwei.de

NAREJENO 
V 
NEMČIJI

S prijaznimi pozdravi:

®

ČISTE IDEJE S SISTEMOM

Član


