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Specifikācijas

®

24 mm

Alumīnijs

PVH 24 mm PVH

pelēks brūns sarkans melns zils zaļš terakota kokoss antracīts

melns / PVH alumīnija

Lai mitrums un netīrumi paliktu ārpusē

Brossguard® Plus Professional vai Brossguard® Plus Prestige paklāji ir piemēroti ikvienai durvju priekšai, 
tiem nav nepieciešams paklājiem paredzētais padziļinājums, un tie ir pirmais šķērslis smilšu, mazu 
akmentiņu, dubļu un citu netīrumu iekļūšanai. Ar tiem Jūs paildzināsiet grīdas seguma kalpošanas laiku 
un samazināsiet tā uzturēšanas izmaksas. Pateicoties cietajiem alumīnija profiliem, šie paklāji ir 
nevainojami piemēroti ieejas laukumiem ar lielu ļaužu plūsmu, piemēram, tie spēj izturēt pat autokrāvējus 
vai intensīvu ļaužu plūsmu lielveikalos.

www.verimpex.euwww.verimpex.eu

Eksperts paklāju jomā

MATTING

POLYGUARD     TOPGUARD     TIREGUARD     BROSSGUARD     CLEANMID    POLYGUARD     TOPGUARD     TIREGUARD     BROSSGUARD     CLEANMID    

Vai zināji, ka grīdu nodilumu un bojājumus galvenokārt izraisa netīrumi un mitrums?
Piemērots ieejas paklājs var šīs problēmas ievērojami samazināt, turklāt tas atvieglos grīdas kopšanu, kā arī 
ievērojami pagarinās grīdas kalpošanas laiku! 

Verimpex darbības sfēra
Verimpex ir izstrādājis un ražo plašu viegli uzkopjamu, visaugstākās kvalitātes ieejas paklāju klāstu. Pateicoties 
plašajam krāsu, rakstu un apdares klāstam, ikvienu paklāju var pielāgot klienta vajadzībām.

Verimpex piedāvā ārkārtīgi efektīvus ieejas paklājus
Pēc intensīvas izpētes sadarbībā ar Gentes Universitāti Verimpex piedāvā jaunu un efektīvu ieejas paklāju ar 
birstīšu profilu - Brossguard® Plus. Šajā paklājā tiek izmantota mūsu patentētā ūdens novadīšanas tehnoloģija, 
tāpēc tas nodrošina maksimālu mitruma absorbciju un novadīšanu. Spēcīgie un izturīgie materiāli nodrošina 
ilgu paklāja kalpošanas laiku. 

VERIMPEX     KONTAKTINFORMĀCIJA

Verimpex Matting • Monnikenwerve 72, 8000 Brugge Belgium
Tālr.: +32 50 320 866 • Fakss: +32 50 320 977 • verimpex@verimpex.be • www.verimpex.eu   

VERIMPEX     PRODUKTU PĀRSKATS 

Lai mitrums un netīrumi paliktu ārpusē

Izcils sniegums pie intensīvas ļaužu plūsmas

Ekoloģisks ieejas paklājs ar izcilu kalpošanas laiku

Daudzpusīgs paklājs, kas nožāvē, noslauka un noskrāpē

Nevainojams formas un funkcionalitātes apvienojums

1
2
3
4
5

Brossguard

Topguard

Tireguard

Polyguard

Cleanmid
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Pārbaudes veiktas saskaņā ar Eiropas standartiem
Verimpex ieejas paklāji atbilst Eiropas standartiem attiecībā uz mitruma un netīrumu novadīšanu. Ir ņemtas vērā 

arī absorbcijas un pretslīdes īpašības. Tiek sniegta visaptveroša garantija par birstīšu un profilu izturību, kā arī 

krāsu neizbalošanu mazgāšanas un gaismas ietekmē, lietojot standarta apstākļos. 

Garantija
Verimpex ražo augstas kvalitātes ieejas paklājiņus, kā arī nodrošina pilnu pakalpojumu
klāstu pēc pārdošanas. Lai nodrošinātu augstu kvalitāti ir nepieciešami augstas
kvalitātes pakalpojumi, tieši tādēļ tiek sniegta līdz pat 10 gadus ilga garantija pret
nodilumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, apmeklējiet verimpex.be.
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POLYGUARD       intensīvai ļaužu plūsmai

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

10 gadi

Netīrumu absorbcija

Žūšanas laiks

Izturība

Nodilumizturības garantija

Daudzpusīgs paklājs, kas nožāvē, noslauka un noskrāpē

Šis paklājs ir nepārspējams, ja runa ir par profesionāliem paklājiem. Polyguard® piemīt izcila uzsūkšanas 
spēja, un, pateicoties tērauda savienojuma trosēm, tas ir piemērots pat intensīvai ļaužu plūsmai. Tā kā 
paklājs nodrošina vienlīdz labu netīrumu noskrāpēšanu un mitruma novadīšanu, tas spēj tikt galā ar 
jebkuriem netīrumiem un to var izmantot jebkurā telpā. Tāpat kā citi Verimpex paklāji, arī Polyguard® 
ir pieejams dažādās formās, izmēros un krāsās. Šis paklājs Jums kalpos vismaz 10 gadus! Ar garantiju!

Polyguard specifikācijas:

LIGHT & HEAVY 

Polyguard heavy - ar trosi -
Šis "smagais" ieejas paklājs ir piemērots ritentiņiem.  

Polyguard light - ar PVH

Slotiņu krāsa

Tekstila krāsa

Specifikācijas
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TOPGUARD       intensīvai ļaužu plūsmai
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Topguard specifikācijas:

pelēks/PVH melns/PVH brūns/PVH zils/PVH zaļš/PVH sarkans/PVH zelta/PVH

Tekstila
krāsa

Starpprofilu
krāsa

Specifikācijas

Tekstila
krāsa

Starpprofilu
krāsa

Specifikācijas

Pēc pieprasījuma
pieejamas:

TIREGUARD       intensīvai ļaužu plūsmai
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Tireguard specifikācijas:

CLEANMID       vidējai ļaužu plūsmai

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

2 gadi

Netīrumu absorbcija

Žūšanas laiks

Izturība

Nodilumizturības garantija
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Cleanmid specifikācijas:

Cleanmid heavy - ar trosiCleanmid light - ar PVH

12/20/25 mm 20/25 mm

kokoss / S pelēks / R zils / R

pelēks / D antracīts / D

antracīts / S

zilpelēks / D  tumši brūns / D    brūns / D

pelēks / S brūns / Rbrūns / Smelns / S

melns / D

Tekstila krāsa

Specifikācijas

12/20/25 mm12/20/25 mm

Izcils sniegums pie intensīvas ļaužu plūsmas

Topguard® ir vispiemērotākais pie intensīvas ļaužu plūsmas. Galu galā paklājs ir paredzēts lietošanai pie ļoti 
intensīvas ļaužu plūsmas, un tas ir pieejams ar nenoslēgtu un slēgtu konstrukciju. Izturīgo Topguard® var 
izveidot ar vienu vai divām sloksnēm (par 30 % vairāk uzsūcošās virsmas). Tieši tāpēc paklājs ir jo īpaši  
piemērots veikaliem, birojiem, bankām, slimnīcām... Tas ir pieejams dažādās krāsās, augstumos, kompozīcijās 
un formās, turklāt dizainā ir iespējams iestrādāt pat Jūsu logo!

Ekoloģisks ieejas paklājs ar izcilu kalpošanas laiku

Paklājs, kas sastāv no augstas kvalitātes šķiedrām un gumijas sloksnēm, kas izgatavotas no pārstrādātām 
lidmašīnu riepām. Pateicoties alumīnija profiliem, šis paklājs ir īpaši izturīgs pret nodilumu. Tireguard® ir 
lielisks ieguldījums, kas nodrošina ļoti labu mitruma absorbciju un spēj izturēt tūkstošiem kurpju zoļu 
katru dienu. Izturīga un videi draudzīga alternatīva Jūsu ieejai!

Nevainojams formas un funkcionalitātes apvienojums

Smiltis, putekļi un mitrums būs bezspēcīgi pret šo augstas kvalitātes un estētiski pievilcīgo paklāju. 
Pateicoties tā saritināmajai uzbūvei, tā kopšana ir ārkārtīgi vienkārša. Šo unikālo paklāju ir 
iespējams izgatavot no dažādiem materiāliem dažādās kombinācijās, lai tas iederētos ikvienā 
interjerā. Tāpēc Cleanmid® ir nevainojami piemērots mājokļiem, privātpraksēm vai veikaliem ar 
vidēju ļaužu plūsmu! 

Topguard ar slēgtu konstrukciju
Viena gumijas sloksne ar alumīnija profilu

Tireguard ar slēgtu konstrukciju
Viena gumijas sloksne ar alumīnija profilu

Topguard ar slēgtu konstrukciju
Divas gumijas sloksnes ar alumīnija profilu

Tireguard ar slēgtu konstrukciju
Divas gumijas sloksnes ar alumīnija profilu
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12/18 mm 12/18 mm 25 mm 18/25 mm

LIGHT & HEAVY 
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