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Digitális nyomtatás szinte
BÁRMIRE
Hálók, ponyvák, molinók

építési háló, kültéri és beltéri átvilágítható, egy és kétoldalas ponyva

Kültéri és beltéri táblák, fóliák, zászlók, vásznak, festmények, fotók

Habosított pvc, műanyag, lemez tábla, habkarton, akril lemez, plexi, öntapadós
pvc fólia, ablakfólia, mágnesfólia autóra, papír plakát, festő vászon
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Bögrék, egéralátétek,
könyöklők, pólók

www.varga-marfy.hu

www.fullcolor.hu
info@fullcolor.hu
3

Feliratos reklám és
promóciós szőnyegek
Egyedi logóval, céges emblémákkal ellátott,
méretre gyártott szőnyegek

"Promó"

Gumialjú, csúszásmentes, filc tetejű, házilag tisztítható
Kiállítások, standok, dekorációs szőnyegei fényképminőségű logóval
Standard méretek: 40x60 cm, 60x80 cm; 80x120 cm; 90x140 cm
Egyedi méretben is 90x140 cm-ig

"Color"

Gumialjú, csúszásmentes, szövött szálszerke-zetű, házilag tisztítható
Felhasználási terület: beltéri bejáratok, próba-fülkék
Standard méretek: 40x60 cm, 60x80 cm;
80x120 cm; 90x140 cm
Egyedi méretben is 90x140 cm-ig
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Bejárati szennyfogó
szőnyegek

Minden bejárathoz ajánljuk
szennyfogó lábtörlő
szőnyegeinket.
A szőnyeg:
•
•
•

megtisztítja a cipőtalpakat az utcán rákerült szennyeződésektől, sártól,
nedvességtől
különlegesen kialakított járófelülete kefeként dörzsöli a cipőtalpat minden
rajta megtett lépés alkalmával, így nem szükséges a rálépőnek lábat
törölni a hatás eléréséhez
a bejáratnál elhelyezve a belépés pillanatában biztonságérzetet kelt
mozdulatlanságával, mely a csúszásgátló hátbevonatának köszönhető.

Bérelhető szennyfogó, lábtörlő szőnyegeink:
Méretek: 85x150 cm, 120x180 cm, 115x200 cm, 150x250 cm
Választható színek: szürke-melír, kék-melír, barna-melír, bordó

Megvásárolható szennyfogó és
lábtörlő szőnyegeink:
Igény esetén elkészítjük egyedi
feliratos logós-szőnyegét.

A szőnyeget 1-16 szín felhasználásával készítjük el 2-4 hét alatt.
Méretek: 85x150 cm,115x180 cm,115x200 cm 115x240 cm, 150x240 cm
Egyedi méretek külön felár ellenében rendelhetők!
Lehetőség van a logós szőnyegekre mosatási
szerződést kötni
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Kül- és beltéri
szennyfogó szőnyegek

EMCO

Strapabíró bejárati és szennyfogó
szőnyeg, kül. ill. beltérbe.
Nedvesség felszívó fonalnyaláb
vagy gumi, kefe betéttel rozsdaálló
alumínium profilokba illesztve.

NOTRAX

Nagy kopásállóságú beltéri
szennyfogó szőnyeg. Tekercses
kiszerelés, polipropilén fonalnyaláb felsőrésszel és vinil
aljjal, ezért könnyedén bármilyen alakzatra és méretre alakítható.

Kültérbe:

Erős kuszált szálas vinil alj nélküli
szőnyeg a csapadék könnyebb elszivárgását teszi lehetővé.

AKO:
beltérbe, kültérbe, lépcsőre

Kül és beltéri csúszásgátló bejárati
lábtörlő szőnyeg, tekercses kiszerelésben, méretre vágható lépcsők csúszásmentesítésére is ajánljuk.
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Munkahelyi elfáradás elleni
ergonómiai szőnyegek
Csúszásgátló, hideg ellen szigetelő, zajcsökkentő

Az állómunkát végzők 80%-ának láb- és hát- fájdalmai vannak, ami előbb utóbb
a munkateljesítmény csökkenéséhez vezet. A legegyszerűbb és leggyorsabb
megoldás a munkahelyi szőnyegeink.

Airug, Sof-Tred,
Diamond Sof-Tred

száraz területekre
/habosított vinil/
Általános igénybevételre, habosított
vinil szőnyeg hát és lábkímélő csúszásmentes aljjal bordázott felülettel.
Súly: 3-5,9 kg/nm
Vastagság: 9,4-12,7 mm
Méretek: 60, 90, 120 cm széles
10-18,3 m hosszú tekercsben

Diamond Top Interlock,
Cushion- Ease Solid, Cushion-Ease

Száraz és nedves olajos, zsíros
területekre /tartós gumi/
Közepesen erős igénybevételre, alján
légbuborékokkal, teteje bordázott felületű
vegyszerálló tartós gumiból készült hát és
lábkímélő szőnyeg.
Súly: 7,7-8 kg/nm
Vastagság: 12.7-19 mm
Méretek: 71X71cm, 91x91cm
darabokból összeilleszthető, szegéllyel
ellátott

Sanitop, Sanitop Deluxe,
Sanitop Deluxe Beveled

Nedves, olajos, extrém ipari
alkalmazásra is
Erős igénybevételre, lyukacsos szerkezetű bordázott aljú, nedvességáteresztő,
kényelmes hát és lábkímélő szőnyegek.
Súly: 8-13,3 kg/nm
Vastagság: 13mm-20mm
Méretek: 91x152cm, 91x297cm,
101x314cm
Kérje teljes választékunkról ingyenes és
részletes katalógusunkat!
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Kéztörlőtartók,
szappanadagolók

561

561/C

561/S

Szappanadagolók
különböző méretben

Ütésálló műanyag, zárható.
583/S

561 WIN

Kéztörlőtartó
kombi

Méret: 210x270x190 mm.
Ütésálló műanyag, füstszínű.
Zárható.
Utántöltés: Z-hajtogatott
vagy rollnis kéztörlőpapír

583/WIN

Automata légfrissítő
(elemes)

583

583/C

Mosdóhigiéniai
felszerelések

Elektromos kéztörlő
adagoló

(elemről vagy hálózatról
működtethető)
Méret: 370x225x305 mm.
Médiapartnerünk a Hírváró,
a jóHírhozó havilap:
www.hirvaro.hu
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