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ALGUM
zanesljiv in varen predpražnik

Iz dneva v dan se srečujemo s problemom vnosa umazanije in 

vlage v naše prostore, ki uničuje videz talnih oblog in celotnega 

prostora. Obenem so umazana in spolzka tla nevarna tako za 

nas kot naše obiskovalce in zaposlene.

Lep in urejen vhod pripomore tudi k lepšemu videzu objekta, k 

večji varnosti in nižjim stroškom vzdrževanja ter čiščenja. Vsaka 

tla zahtevajo ustrezno nego in vzdrževanje. Tla ostanejo čista, 

če v prostor preprečimo vnos umazanije. Raziskave kažejo, da 

več kot 80% nesnage in umazanije prinesemo od zunaj z obu-

tvijo. Brez ustreznega, kvalitetnega in dobrega predpražnika je 

pogostost čiščenja pohodnih površin večja.

Desetletja izkušenj nam kažejo, da so ALGUM predpražniki teh-

nično in cenovno ugodna rešitev za tovrsten problem. Njihov 

namen je jasen: odstraniti umazanijo in vlago s čevljev pred 

vstopom v določen prostor. ALGUM predpražnik ima dolgo 

življenjsko dobo, saj ga lahko uporabljamo z obeh strani. Uma-

zanijo, ki ostane »onkraj« praga, občasno enostavno očistimo. 

Predpražnik dvignemo in pometemo kar se je pod njim nabra-

lo. Samega predpražnika pa ni potrebno čistiti. Dober čistilni 

učinek ALGUM predpražnika na vhodu znižuje stroške čiščenja 

in vzdrževanja pohodnih površin in tako podaljšuje njihovo ži-

vljenjsko dobo.

ALGUM predpražnik je primeren za vhode bank, šol, 

vrtcev, poslovnih stavb, trgovskih centrov, individualnih 

hiš….

Lastnosti:

• visok učinek čiščenja

• enostavno čiščenje in vzdrževanje

• velikost in oblika po vaši želji

• višina (debelina) predpražnika je 26 mm

• trajen in stabilen izdelek

• zanesljiv in varen

• odporen na vlago, nizke in visoke temperature

• znižuje stroške čiščenja in vzdrževanja notranjih prostorov

• cenovno ugodna rešitev

• preprečuje zdrs in padce na vhodu zaradi mokrih in 

spolzkih tal

• ne drsi in ne poškoduje tal

Navodilo za vzdrževanje

Predpražnika ni potrebno čistiti! 

Če je manjših izmer ga preprosto dvignemo 

in tla pod njim pometemo. Večje predpražni-

ke pa raje zvijemo v rolo. Pri tem si pomaga-

mo s tulcem večjega premera ali uporabimo 

zvit časopisni papir. 

Tako zvit predpražnik izvlečemo in očistimo 

prostor pod njim. Ležišče naj bo urejeno tako, 

da lahko izpod njega odteka voda. 

Predpražnika ne vlecimo za gumo, ker ga 

lahko poškodujemo.

Naziv:

Opis:

Format:

Posebne oblike:

Barva:

Višina:

Namen:

ALGUM predpražnik

Valovita guma na Al letvicah z zaključnim 

Al profi lom

vse dimenzije, teža cca 16 kg/m2

na željo stranke, obvezna skica in šablona

črna

26 mm

za zunanjo in notranjo uporabo

Tehnični podatki:
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