Tisková zpráva
Rohože Nomad Aqua Plus od 3M pro čistší a bezpečnější vstup
Praha, 7. prosince 2009. Nové vstupní pokládací rohože Nomad Aqua Plus od společnosti
3M ocení zákazníci především s nadcházející zimou a ošklivým počasím. Rohož byla
vyvinuta s důrazem na funkčnost a bezpečnost a zároveň splňuje náročné požadavky na
estetiku a ohleduplnost k životnímu prostředí. Díky svým vlastnostem je
bezkonkurenční při pohlcování vody. Rohož Nomad Aqua Plus je dostupná v celé řadě
nových barev, vzorů a šířek, přitom je finančně zajímavou alternativou
k pronajímaným rohožím.
Až 85 % nečistot a vlhkosti se do budov dostane na obuvi jejich obyvatel a návštěvníků.
Výkon vstupních rohoží proto představuje kritický faktor při vytváření prvního dojmu a
významně snižuje zdravotní a bezpečnostní rizika, jako například uklouznutí či klopýtnutí.
Rohož Nomad Aqua Plus byla vyvinuta s ohledem na vysoký výkon a snadnou údržbu při
zachování dlouhé životnosti.
Nomad Aqua Plus odstraňuje nečistoty a vlhkost účinněji než běžné vstupní rohože pomocí
spojení hrubých a jemných vláken. Základem rohože Nomad Aqua Plus je kombinace tří
vrstev. Svrchní vrstvu tvoří absorpční a propustná patentovaná polyamidová či
polypropylenová struktura smyček z dvojitého všitého vlákna. Větší strukturovaná hrubá
vlákna seškrabávají nečistoty, zatímco menší jemnější vlákna pohlcují nadměrnou vlhkost.
Zvyšuje se tak odolnost při intenzivním provozu, a tím i trvanlivost a ekologická udržitelnost.
Klíčová střední vrstva se strukturou 3D dutinek, která je propustná a odolná vůči vodě, velice
účinně pohlcuje a hlavně zadržuje vodu. Absorpční schopnost u této řady se pohybuje mezi
3,7 a 5,5 litru na metr čtvereční. Netkaná odvodňovací vrstva odolná vůči plísním zaručuje
odolnost a trvanlivost i při extrémní zátěži. Díky těmto vlastnostem se zvyšuje odolnost vůči
ohni a kouři, rozměrová stabilita, odpružení i zvukově izolační schopnosti.
Třetí podkladová spodní vrstva, která obsahuje o více než 50 % méně PVC* a je z 50 %
tvořena recyklovanými polymery, po pohlcení vody nevylučuje žádnou vlhkost. Lze ji snadno
vysát, takže se sníží časová náročnost a frekvence čištění, včetně nákladů na pracovní sílu a
energii. Rohož se nepohybuje a snadno přilne k podlaze. Zabraňuje tak odírání podlahy
brusnými částečkami nečistot, které se mohly pod rohož dostat, a zároveň ji nelze při chůzi
snadno nadzvednout.
Martina Lebedová ze společnosti 3M Česko zdůrazňuje, že nevhodný výběr vstupní rohože
může znamenat bezpečnostní riziko a také poškození jiné podlahové krytiny. „Podcenit
množství faktorů, které souvisejí s výběrem vstupní rohože, se určitě nevyplácí. Klíčové je
prostředí, ve kterém se rohož používá, a také vlastnosti jako účinnost při odstraňování
nečistot a odvádění vody. Při navrhování rohože Nomad Aqua Plus jsme brali ohled na
všechny tyto faktory a navíc jsme přidali atraktivní vzhled, takže je nejen příjemná na pohled,
ale i funkční,“ dodává Martina Lebedová.

1

Více informací o rohožích Nomad Aqua plus nadejdete na webu www.3mcesko.cz/aquaplus.
*Snížení hmotnosti PVC o více než 50 % oproti srovnatelným výrobkům dostupným na trhu, v
závislosti na rozměrech a typu rohože.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu,
kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na
prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Společnost 3M se zasazuje o
bezpečnější, zelenější a zdravější Česko. Více informací najdete na adrese: http://www.3M.cz.
3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých produktů pro desítky
rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost uplatňovat více než 40
samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při řešení širokého spektra
potřeb zákazníků. S tržbami přes 25 miliard dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě
a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na adrese: www.3M.com.
Pro další tiskové informace kontaktujte:
Ivana Střílková
Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants
Tel.: (+420) 224 251 555
E-mail: ivana.strilkova@mmdcee.com
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