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... eno izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev visoko 
kakovostnih predpražnikov.

predstavlja

classic

Tehnični podatki - classic

Material (zgornji del) visoko sukani najlon (100 % poliamid 6), 
teža 650 g/m2

Višina vlaken/materiala pribl. 8 mm

Material (spodnji del) nitrilna guma, debelina pribl. 1,4 mm

Višina predpražnika pribl. 10 mm

Teža predpražnika 2500 g/m2

Širina obrobe pribl. 20 mm

Število barv 5

Vpojnost vode pribl. 3 - 4 L na m2

Temperatura pranja max. 80°C

Število pranj 124

Elektrostatično obnašanje zelo nizka elektrostatična razelektritev, 
volumen odpornosti 2,2 x 1011 ohm, v 
skladu s standardom DIN 54345

Odpornost proti maščobam (nitrilna 
guma)

zelo dobra

Odpornost proti ognju ( na zahtevo) po meri Cfl – s1 (v skladu s standardom EN 
13501), odporen proti ognju

Odtis logotipa na robu na zahtevo

Material (spodnji del) gladek ali naguban

Toleranca pri dimenzijah +/- 3 %

classic image entrance outdoor

Predpražniki emco, ki so namenjeni ustavljanju večjih delcev umazani-
je, prahu in vlage, so zaradi kvalitetnih materialov zelo obstojni, hkrati 
pa jih je mogoče tudi enostavno očistiti, saj je umazanijo treba zgolj 
posesati s površja.

4 vrste predpražnikov:  
- klasični pravokotni predpražniki (classic), 
- personalizirani predpražniki (image), 
- narebreni vhodni predpražniki (entrance), 
- zunanji predpražniki (outdoor).

Standardne dimenzije v cm
85 x 75 100 x 200 115 x 180 150 x 200 200 x 200

85 x 120 115 x 200 150 x 250 200 x 300

85 x 150 115 x 240 200 x 400

Možne so tudi posebne dimenzije do 200 x 500 cm
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entrance

Tehnični podatki - image

Material (zgornji del) visoko sukani najlon (100 % poliamid 6.6), 
teža 900 g/m2

Višina vlaken/materiala pribl. 7 - 8 mm

Material (spodnji del) nitrilna guma, debelina pribl. 1,4 mm

Višina predpražnika pribl. 8 - 9 mm

Teža predpražnika 2600 g/m2

Širina obrobe pribl. 20 mm

Število barv max. 32 od 45

Vpojnost vode pribl. 3 - 4 L na m2

Temperatura pranja max. 60°C

Odpornost na pranje Barvna odpornost v skladu s standardom 
DIN 54006

Elektrostatično obnašanje zelo nizka elektrostatična razelektritev, 
volumen odpornosti 2,2 x 1011 ohm, v 
skladu s standardom DIN 54345

Odpornost proti maščobam (nitrilna 
guma)

zelo dobra

Odpornost proti ognju ( na zahtevo) po meri Cfl – s1 (v skladu s standardom EN 
13501), odporen proti ognju

Odtis logotipa na robu na zahtevo

Material (spodnji del) gladek ali naguban

Toleranca pri dimenzijah +/- 3 %

višina vlaken, 
pribl. 7-8 mm
višina gume, pribl. 1,4 mm

skupna višina 
predpražnika. 
pribl. 8-9 mm

BARVE

Standardne dimenzije v cm
85 x 75 100 x 200 115 x 180 150 x 200 200 x 200

85 x 120 115 x 200 150 x 250 200 x 300

85 x 150 115 x 240 200 x 400

Možne so tudi posebne dimenzije do 200 x 500 cm

Vhod je odločilnega pomena, ko si obiskovalci ustvarijo prvi vtis o zgradbi, zato je za zagotovitev sk-
ladnosti celotne arhitekture treba temu delu zgradbe posvetiti posebno pozornost. Različice pred-
pražnikov emco DIPLOMAT, MARSCHALL in CONSUL ob številnih posebnih izvedbah zagotavljajo, da 
se umazanija ustavi že v vhodnem prostoru.

Predpražniki emco so še posebej obstojni, saj se 
umazanija, namesto na površini, kopiči v režah 
žlebov predpražnika (Sl. 1). Če je predpražnike 
mogoče zviti v kolut, se umazanijo enostavno po-
mede s tal pod predpražnikom (Sl. 2), tako da je 
ne širijo drugi obiskovalci.

V žlebovih je lahko več vrst materiala:
- tekstilni vložki,
- gumjasti vložki,
- vinilni vložki,
- krtačke.

Obstaja veliko različnih možnosti izvedb:  
- majhni/veliki presledki med žlebovi,
- ozke/široke širine žlebov,
- visoki/nizki žlebovi,
- različna “polnjenja” žlebov.



*zaradi reliefne nitrilne gume z 
luknjicami 
**barva ne zbledi zaradi kvalitet-
nega tiska
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outdoor

Tehnični podatki - outdoor 
Material (zgornji del) 100 % poliamid

Višina vlaken/materiala pribl. 7 -  8 mm

Material (spodnji del) nitrilna guma, debelina pribl. 1,4 mm, 
dodatno ojačani robovi

Višina predpražnika pribl. 8 - 9 mm

Teža predpražnika 3200 g/m2

Širina obrobe pribl. 20 mm

Število barv max. 17 barv

Spodnji del čez celotno površino luknjice, za lažje 
odtekanje vode

Temperatura pranja max. 40°C

Odtis logotipa na robu na zahtevo

Odpornost na pranje Barvna odpornost v skladu s standardom 
DIN EN20105-C01

Odpornost na svetlobo dobra do zelo dobra odpornost barv na 
svetlobo (se ne razbarva)

Toleranca pri dimenzijah +/- 5 %

Standardne dimenzije v cm
50 x 75 85 x 150 150 x 200

60 x 90 115 x 200 200 x 300

85 x 75 130 x 200 200 x 400

Možne so tudi posebne dimenzije do 200 x 500 cm

BARVE

Zaradi reliefne gume z luknjicami na zadnji 
strani je odtekanje vode lažje in hitreje. Tako 
se voda ne zadržuje v predpražniku.

Odporen na  
dež* in sonce.**


