


DLACZEGO WEJŚCIOWA STREFA CZYSZCZĄCA 

PROTECT SUPER?

• Oszczędza do 65% kosztów czyszczenia

• Obniża stężenie kurzu o 80%, polepsza jakość powietrza 
wewnątrz budynku

• Spełnia oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia

• Obniża poziom hałasu o 33 dB

• Jest bardzo efektywna i reprezentacyjna

• Spełnia najwyższe standardy trudnopalności



Problem

główne ścieżki przejścia

miejsca gromadzenia brudu

Ten obrazek przedstawia sposób rozprzestrzeniania się brudu i wilgoci wnoszonej do budynku



Rozwiązanie

PROTECT SUPER

Protect Super Strefa Czyszcząca efektywnie zatrzymuje brud i wilgoć wnoszoną do wewnątrz!
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koszt eksploatacji

koszt zakupu i instalacji

koszt napraw

Szwedzkie badania (Den onda cirkeln by Bo Zetterqvist) pokazują, że koszty 
utrzymania czystości stanowią nie mniej niż 86% kosztu eksploatacji podłogi.

Rozkład kosztów w okresie 7 lat: 

Oszczędza do 65% kosztów utrzymania czystości



Oszczędza do 65% kosztów utrzymania czystości

Międzynarodowe badania pokazują, że ponad 75% brudu wnoszonego do budynku 

jest wnoszone z zewnątrz. Właściwie zainstalowana strefa czyszcząca PROTECT 

SUPER może zatrzymać do 90% tego brudu.



Oszczędza do 65% kosztów utrzymania czystości 

Rezultat właściwej ochrony może następująco wpłynąć na koszt utrzymania czystości: 

2) Zamiast 3 razy wystarczy 1 intensywne 

czyszczenie w określonym czasie.

1) „codzienne sprzątanie” raz zamiast 3 razy lub

tylko niewielkie czyszczenie

3) Całkowity koszt sprzątania można zredukować 
przynajmniej o 65% 



Kurz jest nośnikiem bakterii, wirusów, grzybów, chemikaliów.

Symptomy

• Bóle głowy, zmęczenie, apatia

• Przeziębienia

• Rozprzestrzenianie się infekcji

• Ataki astmy

• Reakcje alergiczne

• Dyskomfort np. podrażnienia

Skutkujące:

• Absencje

• Nabycie alergii / astmy, często na całe życie

• Słaba koncentracja, gorsze rezultaty

• Wyższe koszty osobowe (związane z wzrastającą absencją)

Polepsza jakość powietrza wewnątrz
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Polepsza jakość powietrza wewnątrz

Norweskie badania (Bygg og Innemiljø Vestlandet AS) pokazują, że Strefa 

Czyszcząca Protect Super polepsza jakość powietrza wewnątrz budynku. Protect 

Super wpływa na poziom zachorowalności znacząco! (Syndrom Chorego Budynku). 

Przeciętne rezultaty

przed instalacją po zainstalowaniu 

kraty wejściowej

po zainstalowaniu

Strefy Czyszczącej Protect Super 
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Najwyższa klasa Euro niepalności

EN ISO 13501:2000 (Euroclass) testy pokazują, że Strefa Czyszcząca Protect 

Super spełnia najwyższe oczekiwania w Europie w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego – norma Bfls1. Protect Super dowodzi, że jest bezpiecznym 

zabezpieczeniem podłogi w strefach gdzie zabezpieczenia przeciwpożarowe są 

wymagane. 



Najwyższa klasa Euro niepalności 

- trudnozapalny

Strefa Czyszcząca Protect Super jest:

- niski poziom zadymienia

Entrance = Exit!

- ograniczone rozprzestrzenianie płomienia



Zdrowie & Bezpieczeństwo

Mokre, twarde podłogi mogą stwarzać poważne, realne zagrożenie. Strefa 

Czyszcząca Protect Super zapobiega takim ryzykownym sytuacjom. 



Dźwiękochłonność

Strefa Czyszcząca Protect Super
może być źródłem oszczędności 
na kosztowne wydatki związane z 
akustyką. 

Protect Super ogranicza hałas i 
zmniejsza pogłos. (+33dB)

Właściwości Protect Super 
pozwalające absorbować dźwięk 
są czynnikiem lepszego 
samopoczucia. 
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Diagram testu porównawczego pokazuje różnice w możliwości 

gromadzenia brudu pomiędzy matami luźno leżącymi a Strefą 

Czyszczącą Protect Super w okresie 3 miesięcy. 

Porównanie mat Dzierżawnych i Protect Super

PROTECT SUPER

M-ce

78 kg

24 kg

Luźna Mata

Protect Super jest 3 razy efektywniejszy!



Porównanie Mat Dzierżawnych i Strefy Czyszczącej Protect Super (wg angielskich badań):

Koszt instalacji Protect Super

Mata 

dzierżawna

m² dopasowany 10 m²

Koszt materiału / m² £40,00

Koszt instalacji / m² £20,00

Całkowita dostawa i dopasowanie £600,00

Eksploatacja/obsługa

Wynajęcie / m² £3,50

Ilość razy / Rok 2 pa

Koszt / Rok £70,00

Odkurzanie / dzień - 250 dni / rok 5 mins

Odkurzanie / koszt / godzina £11,50

Całkowite koszty odkurzania £239,58

Całkowite koszty eksploatacji £309,58

Mata dzierżawna

Koszt / Tydzień / m² £3,50

Koszt / Rok £175,00 £1.750,00

Eksploatacja/obsługa Wliczone!!

Czas użytkowania (minimum) 6

Koszt całkowity w okresie użytkowania £2.457,50 £10.500,00



Maty dzierżawne są 3 razy mniej efektywne!

I w końcowym rozliczeniu 4 razy droższe!

Nie spełniają swojej roli np. w przypadku wózków inwalidzkich.

WNIOSEK



Włókno :

- Polyamid / antystatyczny

- Stała forma, wytrzymała na zagniecenia

- Polyamide 6.6 - 2700 DTEX – 40 DPF - specjalny sposób tkania dający efekt szczotki

- BCF (Bulked Continues Filament/ polyamidowe włókno ciągnione) – możliwe 

intensywne czyszczenie

Czym jest Protect Super?

Jak działa Protect Super:

1. Włókno - BCF Polyamide 6.6 

2. Zatrzymany brud

3. Powłoka z włókniny polyestrowej

4. Elastyczne gumowo-winylowe 

podłoże



Czym jest Protect Super?

Skład włosia

Średnica 5/32”

Waga      850 gram

Ilość        75.500/m²

Gęstość           0.102 g/cm³

Zalety

- optymalne zbieranie brudu

- brak trwałych zagnieceń w miejscach 

intensywnego ruchu

- łatwa w utrzymaniu czystości



Kolory Protect Super

- 12 kolorów

- Łatwe do dopasowania z innymi rodzajami podłóg

- Luksusowy wygląd

- Optymalna trwałość kolorów 7-8 (skala 1-8) ISO 105B02



Czyszczenie Strefy Protect Super

Odkurzanie

W zależności od użytkowania – regularne 

odkurzanie – zwykły odkurzacz najlepiej z 

obrotową szczotką.

Pranie

W zależności od użytkowania –

przynajmniej raz w roku. W przypadku 

dużego natężenia ruchu zalecane 3-krotne 

czyszczenie z praniem w ciągu roku.

Strefa Czyszcząca Protect Super została zaprojektowana z myślą o wejściach do 

budynków by zatrzymać brud i wodę wnoszone z zewnątrz. Jednakże ulegają one 

zabrudzeniom podczas użytkowania. Brud ten musi być usunięty, tak żeby Strefa 

Czyszcząca Protect Super była efektywna. 



Instalacja

Suche, czyste i trwałe podłoże

Zalecane przymocowanie Protect 

Super do podłoża za pomocą 

rozcieńczalnego kleju 

akrylowego.

W strefach małego natężenia 

ruchu może być ułożona luźno.



5-letnia gwarancja

Protect Super jest objęty 5-letnią gwarancją,

wówczas gdy są spełnione następujące 

Wymagania:

- gładkie (trwałe) suche podłoże

- użycie odpowiednich klejów

- właściwe dopasowanie

- rekomendowane procedury eksploatacji/obsługi/serwisu



Szkoły



Szpitale



Budynki Użyteczności Publicznej



Centra Handlowe



Salony wystawowe



Statki - promy



Biura



Hotele


