
 
 
 

      Vstupní rohož Jaguar                                      
 
Rohož Jaguar je určená pro velkou zátěž, jako první vchodová rohož do vysokých a extrémních 
provozních podmínek včetně letišť, stanic metra, nákupních středisek, veřejných budov atd. 
  
Jaguar je velmi trvanlivá rohož skládající se z jednotlivých modulů, použitelná pro venkovní  
i vnitřní aplikaci. Zvláště výkonná při těžkém pěším i vozíkovém provozu. 
 
Rohož Jaguar má otevřenou konstrukci a protiskluzový povrch. Funkční vstupní rohož Jaguar 
zastaví špínu, písek a různé zbytky v prostoru vstupu. Povrch rohože Jaguar seškrábne špínu z 
podrážky zatímco zbytky propadnou zkrze otevřenou mřížku. 
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Jaguar je ideální volba pro budovy s těžkým pěším i vozíkovým provozem 
jako jsou supermarkety, nákupní střediska a letiště. 
 

Ukázka vkládaného loga. 
Jaguar je napojovací rohož z modulů 
pro nejnáročnější aplikace. 



 
 
 

      Jaguar – vstupní rohož                                     

   
 
Vynikající protiskluz a maximální odtok vody 
Rohož Jaguar má protiskluzový povrch a zároveň 
nabízí výjimečný odtok vody. Konstrukce otevřené 
mřízky odvede vodu zkrze rohož, přičemž zajistí 
bezpečný a suchý povrch a snižuje nebezpečí 
uklouznutí. 
 
Napojovací díly 
Napojovací modulové díly umožňují vytvářet vstupní 
rohož jakékoliv délky a šířky. Díly se velmi snadno 
řežou do požadovaných velikostí a tvarů. Instalace je 
otázkou minut, bez potřeby speciálního nářadí. 
 

Snadná údržba 
Rohož Jaguar se snadno a levně čistí vysáváním nebo 
vystříkáním. Je lehká a snadno se roluje, což umožňuje 
snadnou manipulaci a čištění. Propadlá špína se 
jednoduše vysaje z podlahy pod rohoží. 
 
Příslušenství: 
Měkká hrana 12 mm x 40 cm 
Plastová hrana 16 mm x 300 cm 
Hliníková hrana 16/20 mm x 300 cm 
Vkládání loga 12, 16 a 20 mm 
Upevňovací skoba 12, 16 a 20 mm

 
Specifikace:  Díly rohože Jaguar 

Materiál: PVC/NBR, UV-ochrana. Odolná většině chemikálií a olejů. 

  100 % recyklovatelná . 

Velikost dlaždice: 400 x 100 mm  

Balení: 25 dlaždic / krabice (prům. 1 m²) 

Výška: 12 mm,        16 mm,        20 mm            25 mm 

Váha: 4.9 kg/m²     7.1 kg/m²     9.0 kg/m²      11.3 kg/m² 

Teplotní odolnost: -35ºC - +70ºC 

Paleta barev: černá, grafit, tmavě šedá, světle šedá, terracotta,  

 modrá a zelená 

Protihořlavost: B2 (DIN 4102-1) 
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Otevřená mřížka s vyvýšenými hrbolky na povrchu zajišťuje neustálý odtok vody a protiskluz. 

Paleta barev: černá, grafit, tmavě šedá, světle šedá, 
terracotta, modrá a zelená 



 
 

 

         
JAGUAR      
 

Označení Cena (Kč) od Balení  Barvy  
Jaguar 12 mm  
- dlaždice 40x10 cm  
- váha 4.9 kg/m²  

1.914,- / m²  - 25 dlaždic / krabice (= 1 m²)  
- 90 krabic / paleta 
- krabice: 43x26x16 cm  
- paleta: 120x80x225 cm  

černá, grafite,  
tmavě šedá, světle 
šedá, terracotta, 
modrá, zelená 

Jaguar 16 mm  
- dlaždice 40x10 cm  
- váha 7.1 kg/m²  

2.460,- / m²  - 25 dlaždic / krabice (= 1 m²)  
- 66 krabic / paleta 
- krabice: 43x26x21 cm  
- paleta: 120x80x225 cm  

Jaguar 20 mm  
- dlaždice 40x10 cm  
- váha 9.0 kg/m²  

3.222,- / m²  - 25 dlaždic / krabice (= 1 m²)  
- 54 krabic / paleta 
- krabice: 43x26x26 cm  
- paleta: 120 x 80 x 225 cm  

Jaguar 25 mm  
- dlaždice 40x10 cm  
- váha 11,3 kg/m²  

4.140,- / m²  - 20 dlaždic / krabice (= 0,8 m²)  
- 54 krabic / paleta 
- krabice: 43x26x26 cm  
- paleta: 120 x 80 x 225 cm  

 
 
 
 
Doplňky:  
 

Označení  Cena (Kč) Balení Barvy 
Hliníkový okraj 
16/20 mm  
délka300 cm  

372,- / m  aluminium  

Jaguar okraj 12mm délka 40 cm  79,- / ks tmavě šedá  

Plastový okraj 16 mm  
délka 300 cm  

285,- / m  tmavě šedá 

Jaguar logo vkládačka 7,- / ks  červená, černá, 
modrá, zelená, žlutá  

Jaguar připojení 7,- / ks  černá, tmavě šedá 

 
 
Záruka 5 let. 
 
Minimální odběrové množství 1 krabice, (1 m2)  
 
Při malém odběru (do 10 m2 cena + 10%). 
 
Ceny jsou v Kč bez DPH, včetně dopravy na jedno místo v ČR. 
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