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Nomad™ szennyfogó szônyegrendszerek

Javasolt bejárati szennyfogó szônyeg: Nomad Optima 9910
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Az épületbe bevitt piszkos,
vizes és poros lábnyomok rend-
kívül rossz benyomást keltenek
már az épület bejáratánál,

továbbá jelentôsen megnövelik
a takarítási költségeket 
és a padló síkossá tételével
csökkentik az épület biztonsá-
gosságát. Ezért a bejárat
szerepe kulcsfontosságú a láto-
gatókra és az épületet
használókra tett tiszta be-
nyomás megteremtésében, a
takarítási költségek csökken-
tésében és a bejárat csúszás-
mentessé tételében.

Az épület tervezési vagy
felújítási szakaszában a
Nomad™ szennyfogó szônyeg-
rendszerek megoldást nyúj-
tanak a belsô tervezésnek
megfelelô, hatékony bejáratok
kialakításában.
Mottónk: feljavítani és védeni
épületét, csökkenteni a
takarítási költségeket és javí-
tani a bejárat biztonságosságát.

Több mint 30 éve, hogy a 3M
kutatói kifejlesztettek egy ter-
méket, amivel az épületbejára-
tok megbízhatóan megvéd-
hetôek a szennyezôdésektôl. 
A kuszáltszálas technológia
feltalálásával megszületett az
elsô Nomad™ szennyfogó
szônyeg. A száltechnológia
specialisták folyamatos
fejlesztéseinek köszönhetôen a
3M az elmúlt évek során
bejárati szennyfogó
szônyegeinek termék-
választékát kiterjesztette és
mára szennyfogó szônyeg-
rendszerek teljes palettáját
kínálja az alumíniumkeretes
bejárati szônyegektôl a szenny-
fogó padlószônyegekig.

A 3M belsôépítészekkel dolgo-
zik együtt, hogy a modern
építészet igényeinek megfelelô
színválasztékot biztosíthasson.

A Nomad™ termékek új mintái
és új színei tökéletesen
beilleszthetôek a modern
épületek színvilágába. 
A Nomad™ szennyfogó
szônyegek rengeteg épület
bejáratát tették funkcióiban
hatékonnyá és megje-
lenésében igényessé. Ezt refe-
renciamunkák bizonyítják
szerte Európában, mint például
magyarországi bevásárló-
központok, szállodák, 
irodaházak, németországi
bevásárlóközpontok, oslói
repülôtér, olaszországi 
multiplex moziközpontok.
A Nomad™ szennyfogó
szônyegrendszerek értéket
jelentenek Önnek és
épületének. Kérjük tekintse át
termékválasztékunkat!
Készséggel állunk rendel-
kezésére, amennyiben további
információra van szüksége.

Nomad™ szennyfogó szônyegek a 3M-tôl: sok éves
tapasztalat a bejáratok hatékonyságának növelésében

A bejárat szerepe az 
épületben

szennyfogó szônyegJavasolt bejárati szennyfogó szônyeg: 
Nomad™ Terra 8100



4 termékcsalád
minden igényre:
Nomad™ Terra szennyfogó szônyegek

A Nomad™ Terra szennyfogó szônyegeket 
speciálisan a szennyezôdések felfogására 
fejlesztették ki süllyesztékekbe, valamint 
kül- és beltérre egyaránt. Tartós, nyitott
szerkezetüknek köszönhetôen ezek a 
szônyegek eltávolítják és elvezetik az épületbe 
bekerülô nagyobb földdarabkák nagy részét.

Nomad™ Optima szennyfogó szônyegek

A süllyesztékekbe tervezett Nomad™ Optima
alumíniumkeretes szennyfogó szônyegek 
hatékonyan védik az épületet a 
szennyezôdéstôl és a nedvességtôl.

Nomad™ Aqua szennyfogó szônyegek

A speciális kettôs szálszerkezetnek köszönhetôen 
a Nomad™ Aqua szennyfogó textil szônyegek
beltéren hatékonyan távolítják el a finomabb
szennyezôdéseket és szívják magukba a nedvességet.

Nomad™ Moduláris szennyfogó szônyegek

A moduláris rendszer lehetôvé teszi egyedi szônyeg-
kombinációk  létrehozását. A szabadalmazott techno-
lógiájú szônyeg kategóriájának a leghatékonyabb 
teljesítményét nyújtja a szennyezôdés és a nedvesség
elvezetésében.

A fenti 4 szônyegfajta kombinációi minden bejárati
követelménynek megfelelô szônyegrendszereket
alkotnak.

szennyfogó szônyeg



szennyfogó szônyeg

Az épület forgalmától és a bejárati
szônyeg kívánt elhelyezésétôl függôen
az alábbi táblázat megmutatja az
épületéhez legmegfelelôbb Nomad™
szennyfogó szônyeg típusát.

Termékfelelôs munkatársaink szívesen
segítenek a legmegfelelôbb szônyegtí-
pus kiválasztásában.

A megfelelô termék kiválasztása:

Példa egy különösen nagy forgalmú bejárat
szônyegkombinációjára:

Példa egy nagy forgalmú bejárat 
szônyegkombinációjára:

Különbözô termékeink funkció szerinti kombinálása elengedhetetlen az épület
forgalmának tökéletesen megfelelô bejárat kialakításához.

Forgalmi szintek (fô/nap):
Alacsony Közepes Nagy Különösen nagy
< 500 500 – 1500 1500 – 5000 > 5000

Terra 6050 Terra 8150
Terra 6250

Aqua 4500 Aqua 6500 Aqua 8500 Aqua 9500
Moduláris 8900

Terra 8100 Terra 9100

Optima 9900

Moduláris: 
8300 & 8900

Terra 8100 Terra 9100
Moduláris 8300

Beltér

Süllyeszték

Kültér

Nomad 
Aqua 9500

Nomad 
Optima 9910

Nomad 
Terra 9100

Beltér

Süllyeszték

Kültér

Forgalom: 
> 5000 fô/nap

Nomad 
Aqua 8500

Nomad 
Terra 8100

Beltér

Süllyeszték

Forgalom: 
1500 -  5000 

fô/nap



szennyfogó szônyeg

Nomad ™ Terra

Javasolt bejárati szennyfogó szônyeg:
Nomad™ Terra 9100, palaszürke

Már a bejárat elsô szakaszában
nagyon fontos, hogy a szônyeg
eltávolítsa és elrejtse az épületbe
bekerülô szennyezôdés nagy
részét, és valamennyi vizet is 
visszatartson.

A megoldás a Nomad™ Terra
szônyegcsalád, melyet
speciálisan a szennyezôdések
felfogására fejlesztettek ki,
különbözô nagyságú forga-
lomhoz, süllyesztékekbe,
kül- és beltéri területekre.

A termékek erôs, kopásálló
anyagból készülnek, modern
színekben kaphatók és matt meg-
jelenésûek. A Terra termékek
továbbá:
• kiváló szennyezôdés-eltávolító 

és elrejtô tulajdonságúak,
• kitûnôen tartják eredeti színüket

és tulajdonságaikat,
• hosszú élettartamúak,
• könnyen tisztíthatóak,
• és egyszerûen telepíthetôek.

Nomad™

Terra 
termékcsalád



szennyfogó szônyeg

Nomad ™ Terra 9100/6250

Nomad™ Terra 9100
szennyfogó szônyegek

Alj nélküli 
szônyegek különösen
nagy forgalmú 
kereskedelmi
épületekbe, kültérre
és süllyesztékekbe.

Palaszürke Gesztenyebarna Barnásvörös

Palaszürke Gesztenyebarna

• Vastag vinil Z-hálós nyitott szerke-
zet, mely képes eltávolítani, meg-
tartani és elrejteni a nagy 
mennyiségû sarat, földet.

• Erôs szerkezet, mely ellenáll a bevá-
sárlókocsi forgalomnak.

• Különösen nagy forgalom esetén 
az elsô bejárati szakaszba, 
kültérre és süllyesztékekbe ajánljuk.

• Egyszerûen tisztítható.

A termék jellemzôi:

• Nyitott, Z-mintázatú hálószerkezet 
a nagy mennyiségû szennyezôdés 
elvezetésére.

• Kiváló minôségû védôborítás 
a tartósság érdekében.

• Erôs vinil szerkezet, mely ellenáll 
a bevásárlókocsi forgalomnak.

• A beltéri szônyegeknél vinil aljzat 
a padlóburkolat védelmére.

Nomad™ Terra 6250 szônyegek
Aljzattal ellátott szônyegek közepes for-
galmú kereskedelmi épületekbe beltérre.

• Vékony vinil Z-hálós nyitott szerkezet, 
mely képes eltávolítani, megtartani és 
elrejteni a nagyobb mennyiségû sarat, földet.

• Aljzattal ellátott szerkezet, mely megvédi a 
beltéri padlózat burkolatát a szennyezô-
désektôl (ideális standok elé vagy 
felvonókba).

• Egyszerûen tisztítható.

Technikai adatok
Nomad™ Terra 9100
Elhelyezés kültér és süllyeszték
Forgalom (fô/nap) > 5000
Szerkezet hosszú szalag-szerû szálakból 

álló Z mintázatú háló
Szônyeg anyaga vinil
Teljes vastagság, ASTM D-418-68 12,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68 8,9 kg/m2

Gyúlékonyság DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Alaktartósság +/- 3%-ig

Technikai adatok
Nomad™ Terra 6250
Teljes vastagság, ASTM D-418-68 6,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68 4,5 kg/m2

Gyúlékonyság DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Alaktartósság +/- 3%-ig

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Forgalom: 
> 5000 fô/nap

Forgalom: 
500-1000

fô/nap



szennyfogó szônyeg

Nomad™ Terra 8100
szennyfogó szônyegek

Alj nélküli 
szônyegek nagy 
forgalmú
kereskedelmi 
épületekbe kültérre
és süllyesztékekbe.

Csokoládébarna Tengerészkék Fenyôzöld Barnásvörös

Ébenfekete Palaszürke Gesztenyebarna Barnásszürke

Palaszürke Gesztenyebarna

• Vastag vinil kuszáltszálas szerkezet, 
mely képes eltávolítani, megtartani és 
elvezetni nagy mennyiségû sarat, földet.

• Alj nélküli nyitott szerkezet optimális 
vízelvezetô képességgel.

• Nagy forgalom esetén az elsô bejárati 
szakaszba, kültérre és süllyesztékekbe 
ajánljuk.

• Egyszerûen tisztítható.
• Méretre vágva vagy tekercsben kapható.

A termék jellemzôi:

Nyitott hálós szerkezet,
• mely képes eltávolítani, megtartani és 

elvezetni nagy mennyiségû sarat, földet,
• melyet egyszerû tisztítani.
A rugalmas szálak megtisztítják 
a cipôtalpakat.
Aljzat nélküli változat kültérre.
Vinil aljzattal ellátott szerkezet, mely
megvédi a beltéri padlózat burkolatát a
szennyezôdésektôl.

Nomad™ Terra 8150 
szennyfogó szônyegek
Aljzattal ellátott szônyegek nagy forgal-
mú kereskedelmi épületekbe beltérre.
• Vastag vinil kuszáltszálas szerkezet, 

mely képes eltávolítani, megtartani és 
elvezetni nagy mennyiségû sarat, földet.

• Erôs vinil aljzattal ellátott szerkezet, 
mely megvédi a beltéri padlózat burko-
latát a szennyezôdésektôl.

• Nagy forgalom esetén az elsô bejárati 
szakaszba, beltérre ajánljuk.

• Egyszerûen tisztítható.

Technikai adatok
Nomad™ Terra 8100
Elhelyezés kültér és süllyeszték
Forgalom (fô/nap) 1500 - 5000
Szerkezet kuszált szálas
Anyag vinil
Teljes vastagság, ASTM D-418-68 16,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68 5,0 kg/m2

Gyúlékonyság B1 
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Alaktartósság +/- 4%-ig
Antisztatikusság (ASTM D 149) 8,0 kV
Csúszásmentesség, BIA teszt R11
(ZH 1/571 & DIN 51130)

Technikai adatok
Nomad™ Terra 8150
Teljes vastagság, ASTM D-418-68 11,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68 4,8 kg/m2

Gyúlékonyság B1 
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Alaktartósság +/- 4%-ig

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Nomad ™ Terra  8100/8150

Nagy nyomásnak, súrlódásnak 
ellenálló vinil.

Forgalom: 
1500-5000

fô/nap

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Forgalom: 
1500-5000

fô/nap

Kiváló minôségû védôréteg a tartósság 
érdekében.



szennyfogó szônyeg

Nomad™ Terra 6050
szennyfogó szônyegek

Aljzattal ellátott
szônyegek közepes
forgalmú 
kereskedelmi
épületekbe beltérre.

Csokoládébarna Tengerészkék Fenyôzöld Barnásvörös

Ébenfekete Palaszürke Gesztenyebarna Barnásszürke

• Vékony vinil kuszáltszálas szerkezet, 
mely képes eltávolítani, megtartani és 
elvezetni nagy mennyiségû sarat, földet.

• Aljzattal ellátott szerkezet, mely meg-
védi a beltéri padlózat burkolatát 
a szennyezôdésektôl.

• Kis és közepes forgalom esetén az elsô 
bejárati szakaszba, beltérre ajánljuk.

• Egyszerûen tisztítható.

A termék jellemzôi:

Nyitott hálós szerkezet,
• mely képes eltávolítani, megtartani és 

elvezetni nagy mennyiségû sarat, földet,
• melyet egyszerû tisztítani.

A rugalmas szálak megtisztítják
a cipôtalpakat.

Habosított vinil aljzat, mely megvédi 
a beltéri padlózat burkolatát 
a szennyezôdésektôl.

Technikai adatok
Nomad™ Terra 6050
Elhelyezés beltér
Forgalom (fô/nap) 500 - 1500
Szerkezet kuszált szálas
Anyag vinil
Alj erôs vinil
Teljes vastagság, ASTM D-418-68 9,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68 2,7 kg/m2

Gyúlékonyság B1 
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Alaktartósság +/- 4%-ig
Antisztatikusság (ASTM D 149) 7,0 kV

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Nomad ™ Terra 6050

Forgalom: 
500-1500

fô/nap



szennyfogó szônyeg

Nomad ™ Optima

Javasolt bejárati szennyfogó szônyeg:
Nomad™ Optima 9910

A nagy, kereskedelmi épületek
funkciójuknál fogva különösen
nagy forgalmat bonyolítanak,
ebbôl adódóan nagyon fontos,
hogy a bejárati szônyegezés nagy
mennyiségû szennyezôdést és
nedvességet tartson vissza és
kimagaslóan ellenálljon a nagy
igénybevételnek.

A Nomad™ Optima 9900
alumíniumkeretes szennyfogó
szônyeg kiváló teljesítményt
nyújt mind föld- és egyéb 
szennyezôdés eltávolítása, mind
nagy mennyiségû nedvesség 
felszívása terén. Modern, 
esz-tétikus megjelenése a fém 
és a Nomad™ Aqua 9500 
szennyfogó szônyegbetétek 
kombinációjából adódik.

A Nomad™ Optima termékcsalá-
dot négy, erôs terhelésnek kitett
bejárati funkcióra tervezték:
gyalogos-, bevásárlókocsis,
kerekeskocsis és targonca-
forgalomra. A 6-féle színbôl
választható Nomad™ Aqua 9500
textilbetétek kiváló nedvszívó
képességgel bírnak, és tökélete-
sen kiegészítik a fémprofilok
szennyezôdés-eltávolító hatását.

Nomad™

Optima 
szennyfogó
szônyegek



szennyfogó szônyeg

Nomad ™ Optima 9910/9920

Nomad™ Optima 9910/9920

Alumíniumkeretes
szônyegek különösen
nagy forgalmú
kereskedelmi 
épületekbe süllyeszté-
kekbe vagy beltérre.

Gesztenyebarna Antracit fekete Tengerészkék

Palaszürke Fenyôzöld Barnásvörös

Meggypiros Aranybarna

• Alumínium panelek rozsdamentes acél
huzalokkal merevítve és Nomad™ Aqua
kevertszálas szônyegbetétekkel ellátva.

• Nyomásálló alumínium, az alján zaj-
tompító gumicsíkokkal.

• Különösen nagy forgalom esetén süly-
lyesztékekbe vagy beltéri használatra.

• Könnyen tisztítható.
• Vevô által meghatározott méretre és 

formára gyártva.

A termék jellemzôi:

Nagy igénybevételnek ellenálló alumíni-
um panelek.

Rugalmas, extra ellenállóképességû, 
rozsdamentes acélkötél.

Gumi fedôcsíkok a zaj tompítására.

Nedvességfelszívó, szennyezôdést
eltávolító és elrejtô, szabadalmaztatott
kevertszálas textil szônyegbetét.

Puha aljzat (szintetikus latex hab) 
a tartósság növelésére.

A nagyobb szennyezôdések elrejtésére
szolgáló szerkezeti rések.

Technikai adatok
Nomad™ Optima
Elhelyezés süllyeszték
Forgalom (fô/nap) > 5000
Termékszerkezet rugalmas acélkötelekkel rögzített 

alumínium panelek; kevert, duplaszálas 
technológiával készült textil betétekkel

Panelszerkezet törésálló alumínium panelek, 
zajtompító gumicsík aljzattal

Méret kívánt méretre vágva
Szônyeg anyaga kevert, duplaszálas poliamid szálakból 

álló hurkolt szerkezet, latex aljjal
Gyúlékonyság DIN 4102-14/EN szônyegbetét B1 
ISO 9239-1
UV ellenállás, ISO 105 B02 kategória >6
Csúszásmentesség R12
Forgalom típusa 9910 gyalogos és kerekeskocsi

9920 gyalogos + targonca, teherautó

9910 9910 9920 9920
A szônyeg kódszáma: 17-1 22-1 22-2 27-2
Szônyegmagasság összesen mm-ben (a) 17 22 22 27
Alumínium-profil magassága mm-ben (b) 12 17 17 22
Alumíniumfal vastagsága mm-ben (c) 1 1 2 2
Alumínium-profil szélessége mm-ben (d) 27 27 27 27
Két profil közötti szélesség mm-ben (e) 5 5 5 5
Két profil közötti szélesség mm-ben 270 270 270 270
Súly (kg/m2) 11,3 11,3 11,3 11,3

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Section 1 Section 2

Kiegészítôk:

L-profil
A süllyesztékben keretet ad a szônyegnek, 
így a szônyeg fémkerete nem közvetlenül 
a padlóburkolat szélével érintkezik. 
3 féle típus: alumínium, rozsdamentes acél

T-profil:
A süllyesztékek részeinek elválasztására. 
Két szerelvény közé illeszthetô – amennyiben
a süllyeszték mérete nagyobb mint 3 méter 
- megkönnyíti a szônyeg felgöngyölését.

Forgalom: 
>5000
fô/nap

(a) (b) (c)

(d)

(e)



szennyfogó szônyeg

Nomad™ Moduláris szônyeg

Nomad™

Moduláris 
szennyfogó
szônyeg
Minden épülettulajdonos és
üzemeltetô egy esztétikus, de
hatékonyan mûködô szennyfogó
szônyegrendszert szeretne a
bejárathoz elhelyezni. 

A Nomad Moduláris szônyeg
vonzóvá teszi az épület bejáratát.
A szônyeg elegáns és modern
megjelenése a 3M szabadalma-
zott technológiájának, valamint a
3M Tervezôi Központjának és a
milánói Domus Academy
Kutatási Központ
együttmûködésének köszönhetô. 
A Nomad szennyfogó szônyeg-
család többi tagjához hasonlóan,
a Moduláris szônyeg is
kategóriájának leghatékonyabb
teljesítményét nyújtja a 
szennyezôdés és a nedvesség 
felfogásában, elvezetésében.

A Nomad Moduláris szônyeg, 
- mint a neve is mutatja, - 
változatos, rugalmas megoldást
kínál. A moduláris rendszer
lehetôvé teszi olyan szônyeg-
kombinációk megtervezését, 
amelyek illeszkednek az arculati
követelményekhez.
A típusok (8300 kültéri, 8900
kevert) átlós, függôleges vagy
éppen sakktáblaszerû, stb. elhe-
lyezése, valamint a színválaszték
sok lehetôséget kínál az egyedi
kombinációk megvalósítására.

Javasolt bejárati szennyfogó szônyeg: 
kültér: Nomad Moduláris szônyeg 8300 típus

beltér: Nomad Moduláris szônyeg 8900 típus,
barnásvörös és tengerészkék modulok



szennyfogó szônyeg

Nomad™ Moduláris szônyeg

Nomad™ Moduláris szônyeg 
8300 és 8900 típus

Nagy forgalmú
kereskedelmi 
épületekbe, kültérre 
(8300 típus), 
valamint beltérre 
(8300 és 8900 típusok) 

Nomad Moduláris
szônyeg 8300 típus
Palaszürke

Nomad Moduláris
szônyeg 8900 típus

• Kiváló összetételû szônyeg, mely haté-
konyan távolítja el a szennyezôdést és a
nedvességet.

• Arculati követelményekhez illeszthetô
szônyegkombinációk megvalósítására
alkalmas.

• Szabadalmaztatott technológia: speciális
szerkezet (8300 típus); kevertszálas
technológia (8900 típus)

• Rugalmas alkalmazási lehetôség: 
a bejárat erôsen igénybe vett részére
lehet összpontosítani a kevert típusú
modulokat.

• Gazdaságos, mivel a modulok
egyenként is kicserélhetôek.

• Könnyû installálni és tisztítani.

A termék jellemzôi:
Egyedülálló szennyezôdés eltávolítás,
szabadalmazott forma:

• Számos él a cipôtalpon levô 
szennyezôdés „lekaparására”.

• Elegendô hely a szennyezôdés 
elrejtésére.

Szabadalommal védett technológia a 
nedvesség és a „finom” szennyezôdés
elrejtésére: 8900 Moduláris szônyeg 
Nomad Aqua textilbetétekkel: 
• Magas nedvszívó-képességû poliamid

szálak
• Kevertszálas technológia: durva és fi-

nom szálak kombinációja a jobb haté-
konyság és a nedvesség felszívására,
valamint a szennyezôdés elvezetésére.

Technikai adatok:
Nomad™ Moduláris szônyeg 8300 és 8900 típus
Elhelyezés

8300 típus kültér/beltér
8900 típus beltér

Forgalom (fô/nap) >5000
Forgalom típusa gyalogos, bevásárlókocsis
Szônyeg anyaga 8300 típus vinil
Szônyeg anyaga 8900 típus vinil/poliamid
Teljes vastagság 8300 típus 17,5 mm
Teljes vastagság 8900 típus 21,9 mm
Szônyeg anyagának vastagsága 
8900 típus ISO1766 4,8 mm
Hurok/m2 110 000
Tiszta tömeg 8300 típus 9,1 kg/m2

Tiszta tömeg 8900 típus 10,0 kg/m2

Szônyeg anyagának tömege 
8900 típus ISO 8543 635 g/m2

Gyúlékonyság EN ISO 9239-1
8300 típus Dfl.s2 (cfl.s1 folyamatban)
8900 típus Cfl.s1

Alaktartósság -0,3%
Csúszásmentesség BIA ZH 1/571 & DIN 51130 (GE)

Tengerészkék Fenyôzöld

Antracit fekete Palaszürke Barnásvörös Gesztenyebarna 

Nomad Moduláris szônyeg 8900 típus színvariációi:

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Forgalom: 
> 5000 fô/nap



szennyfogó szônyeg

Nomad ™ Aqua

Javasolt bejárati szennyfogó szônyeg:
Nomad™ Aqua 9500

Az épület belsejében fontos 
a finomabb szennyezôdések, por,
homok eltávolítása és elrejtése, 
a nedvesség felszívása és meg-
tartása, valamint a belsô ente-
riôrhöz való igazodás.

A megoldás a hatékony
Nomad™ Aqua termékcsalád,
mely 2-féle típusú szálat egyesít
magában, és így jobban elnyeli 
és megtartja a nedvességet és 
a finom porszemcséket. Velúr
megjelenésüknek köszönhetôen 
a Nomad™ Aqua szennyfogó
szônyegek tökéletesen beilleszt-
hetôek az épületek belsô színhar-
móniájába.

Szabadalmaztatott dupla-, 
kevertszálas szerkezetükkel 
a Nomad™ Aqua termékek:
• kiválóan eltávolítják és elrejtik 

a porszemcséket,
• kiemelkedô hatékonysággal 

szívják fel és tartják magukban 
a nedvességet,

• könnyen felszáradnak,
• megtartják színüket,
• hosszú élettartamúak, 
• könnyen tisztíthatóak,
• és egyszerûen telepíthetôek.

Nomad™ Aqua
termékcsalád



A Nomad™ Aqua
technológia a 3M-tôl

Nomad ™ Aqua

szennyfogó szônyeg

Az 1989-ben szabadalmaztatott,
hurkolt textil szônyegeknél alkal-
mazott kettôs-, kevertszálas tech-
nológia jelentôs 3M találmány a
textil szônyegek területén. A cél
egy ideális textil szennyfogó
szônyeg megalkotása volt, mely
egyszerre képes szennyezôdést és
nedvességet eltávolítani.
• Az alapötlet az, hogy 2 szálat 

kombinálva hurkolják a fo-
nalat: egy durvább, vastagabb 
szál a szennyezôdés eltávolí-
tására és egy finomabb, véko-
nyabb szál a nedvesség
felszívására.

• 3-féle mintázatot alakítottak ki 
a különbözô esztétikai és telje-
sítmény igényekhez igazodva: 
csíkos az alacsony, kockás 
a közepes és sûrû, véletlen-

szerû mintázat a nagy forgal-
mú bejáratokhoz.

• 2-féle anyag, poliamid és poli-
propilén felhasználásával 
készülnek. A poliamid kima-
gasló ellenállású nagy forgalom-
mal szemben, míg a poli-
propilén tartóssága inkább 
közepes és alacsony forgalom-
nál megfelelô.

• Minden kettôs-, kevertszál kis 
hurokba van csomózva, mely-
nek hatalmas elônye, hogy a 
szennyezôdés megreked és bent 
marad a szálak között. Ez a kon-
strukció biztosítja, hogy a 
szennyezôdés rejtve maradjon, 
és késôbb a szônyeg felületérôl 
ne kerülhessen be az épületbe.

A finomabb, vékony szálak
magukba szívják a nedvességet.

Vinil aljzat a burkolatra helyezett
alkalmazásokhoz és nem szôtt,
filcszerû aljzat a ragasztható
szennyfogó padlószônyeghez.

A durvább, vastagabb szálak
eltávolítják a szennyezôdéseket.

A hurkolt struktúrájú szerkezet
nagy mennyiségû port és piszkot
képes magába rejteni.



szennyfogó szônyeg

Nomad™ Aqua 9500
szennyfogó padlószônyegek

Különösen nagy 
forgalmú bejáratok 
beltéri burkolására.

Tengerészkék Fenyôzöld

Antracit fekete Palaszürke Barnásvörös Gesztenyebarna 

• A 3M szabadalmaztatott poliamid ket-
tôs-, kevertszálas technológiájával 
készült, hurkolt szerkezetû szennyfogó 
padlószônyeg, véletlenszerû mintázattal.

• Új generációjú nem-szôtt, filcszerû 
aljzat a ragaszthatósághoz.

• Magas tûzállósági érték, nehézfém
mentes anyagszerkezet.

• Különösen nagy forgalom esetén 
második szônyegként beltérre ajánljuk.

• Esztétikus megjelenés: a véletlenszerû 
mintának köszönhetôen elegáns, velúr 
látszatot biztosít.

• Egyszerûen tisztítható.
• Tekercsben kapható.

A termék jellemzôi:

A vastag szálak a szennyezôdést 
gyûjtik össze.

A vékonyabb szálak a nedvességet
szívják fel.

Véletlenszerû szálszövés az erôsebb
szennyezôdés elrejtésére.

Speciális alj:
• tartós, nagy forgalomnak ellenálló,
• füst- és tûzálló,
• stabil, csúszásmentes,
• puha, rugalmas.

Technikai adatok
Nomad™ Aqua 9500
Elhelyezés beltér
Forgalom (fô/nap) >5000
Szerkezet hurkolt csomók
Szônyeg anyaga poliamid
Mintázat véletlenszerû
Alj nem szôtt poliamid-

poliészter filc
Teljes vastagság, ISO 1765 10,0 mm
Szônyeg anyagának vastagsága, ISO 1766 4,8 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543 2,7 kg/m2 

Szônyeg anyagának tömege, ISO 8543 0,770 kg/m2

Gyúlékonyság B1 
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
UV ellenállás, ISO 105 B02 kategória >6
Alaktartósság, ISO 2551 < -0,9%
Antisztatikusság, ISO 6356 1,1 kV
Csúszásmentesség R12
(ZH 1/571 & DIN 51130)
Akusztika, EN ISO 717-2 & ∆Lw =34 dB

EN ISO 11654 αw = 25

Nomad ™ Aqua  9500

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Forgalom: 
>5000
fô/nap



szennyfogó szônyeg

Nomad ™ Aqua 9200

Nomad™ Aqua 9200
szennyfogó szônyegek

Nagy forgalmú 
kereskedelmi 
épületekbe, beltéri 
süllyesztékekbe

Palaszürke Aranybarna

Meggypiros

17m
m

• Szabadalmaztatott, kevertszálas
szerkezet, véletlenszerû mintázattal.

• A textilréteg kiváló minôségû poliamid
szálakból áll, melyek jobban ellenállnak
a nagy igénybevételnek, mint a
polipropilén vagy a kókusz szálak és
jobban elvezetik a nedvességet.

• A 17mm vastag latex aljzat puha
járófelületet biztosít, valamint csökkenti
a forgalom okozta nyomást, így a
szônyeg megôrzi esztétikus külsejét
akár 5000 fô/nap forgalom esetén is.

• 1,8m x 10m standard, vagy 1,8m x
igény szerinti hosszúságú méretben
kapható (max.10m hosszúság).

A termék jellemzôi:

A durvább, kuszált szálak a 
darabos szennyezôdést távolítják el.

Nyitott szerkezet a 
nedvesség elvezetésére. 

A finomabb, vékony szálak 
a nedvességet vezetik el.

Vastag latex aljzat:
- kényelmes járófelületet nyújt,
- extrém forgalom esetén is nagy ellenál-

lóságot biztosít.

Technikai adatok:
Nomad™ Aqua 9200
Elhelyezés süllyeszték
Forgalom (fô/nap) >5000
Forgalom típusa gyalogos
Szerkezet hurkolt csomók
Mintázat véletlenszerû
Alj latex hab
Teljes vastagság, ISO 1765 17 mm
Szônyeg anyagának vastagsága, 
ISO 1766 4,8 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543 5770 g/m2

Szônyeg anyagának tömege, 
ISO 8543 770 g/m2

Gyúlékonyság NP P92506 (FR), 
EN 1350-1, 
(M3 folyamatban)

Alaktartósság kiváló, +/- 1mm
Színtartósság, ISO 105 B02 kategória 6

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Forgalom: 
>5000
fô/nap



szennyfogó szônyeg

Nomad™ Aqua 8500
szennyfogó szônyegek

Nagy forgalmú 
kereskedelmi 
épületekbe beltérre.

Tengerészkék Fenyôzöld Meggypiros Aranybarna

Antracit fekete Palaszürke Barnásvörös Gesztenyebarna 

• Kettôs-, kevertszálas technológiával 
készült, hurkolt szerkezetû szennyfogó 
szônyeg, véletlenszerû mintázattal.

• Erôs vinil aljzat a burkolatra helyezett 
alkalmazásokhoz.

• Magas tûzállósági érték, nehézfém
mentes anyagszerkezet.

• Nagy forgalom esetén második 
szônyegként beltérre ajánljuk.

• Egyszerûen tisztítható.
• Téglalap alakú, beszegett lapokban 

vagy tekercsben kapható.

A termék jellemzôi:

A durvább, vastagabb szálak
eltávolítják a szennyezôdéseket.

A finomabb, vékony szálak magukba
szívják a nedvességet.

A hurkolt struktúrájú szerkezet magába
rejti a szennyezôdéseket.

Az erôs vinil aljzat megvédi a
padlóburkolatot a szennyezôdés okozta
karcolásoktól és meggátolja a szônyeg
elmozdulását.

Technikai adatok
Nomad™ Aqua 8500
Elhelyezés beltér
Forgalom (fô/nap) 1500 - 5000
Szerkezet hurkolt csomók
Szônyeg anyaga poliamid
Mintázat véletlenszerû
Alj vinil
Teljes vastagság, ISO 1765 8,0 mm
Szônyeg anyagának vastagsága, ISO 1766 4,8 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543 3,7 kg/m2

Szônyeg anyagának tömege, ISO 8543 0,770 kg/m2

Gyúlékonyság B1 
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
UV ellenállás, ISO 105 B02 kategória >6
Alaktartósság, ISO 2551 +/- 2%
Csúszásmentesség, BIA teszt R12
(ZH 1/571 & DIN 51130)

Nomad ™ Aqua 8500

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Forgalom: 
>5000
fô/nap



szennyfogó szônyeg

Nomad™ Aqua 6500
szennyfogó szônyegek

Közepes forgalmú
kereskedelmi 
épületekbe beltérre.

Tengerészkék Fenyôzöld

Antracit fekete Palaszürke Barnásvörös Gesztenyebarna 

• Polipropilén dupla-, kevertszálas tech-
nológiával készült, hurkolt szerkezetû 
szennyfogó szônyeg kockás mintázattal.

• Erôs vinil aljzat a burkolatra helyezett 
alkalmazásokhoz.

• Közepes forgalom esetén második 
szônyegként beltérre ajánljuk.

• Könnyen tisztítható.
• Méretre vágott beszegett szônyegként, 

vagy tekercsben kapható.

A termék jellemzôi:

A durvább, vastagabb szálak eltávolítják
a szennyezôdéseket.

A finomabb, vékony szálak magukba
szívják a nedvességet.

Kockás mintázatú szônyeg.

Az erôs vinil aljzat megvédi a padló-
burkolatot a szennyezôdés okozta 
karcolásoktól és meggátolja a szônyeg
elmozdulását.

Technikai adatok
Nomad™ Aqua 6500
Elhelyezés beltér
Forgalom (fô/nap) 500 - 1500
Szerkezet hurkolt csomók
Szônyeg anyaga polipropilén
Mintázat kockás
Alj vinil
Teljes vastagság, ISO 1766 9,0 mm
Szônyeg anyagának vastagsága, ISO 1766 7,0 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543 4,0 kg/m2

Szônyeg anyagának tömege, ISO 8543 0,830 kg/m2

Gyúlékonyság DIN 4102-14/EN 
ISO 9239-1 

UV ellenállás, ISO 105 B02 kategória >5
Alaktartósság, ISO 2551 +/- 2%
Csúszásmentesség R12
(ZH 1/571 & DIN 51130)

Nomad ™ Aqua  6500

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Forgalom: 
500-1500

fô/nap



szennyfogó szônyeg

Nomad™ Aqua 4500
szennyfogó szônyegek

Alacsony forgalmú
kereskedelmi 
épületekbe beltérre.

Antracit fekete Gesztenyebarna Tengerészkék Fenyôzöld

• Polipropilén dupla-, kevertszálas tech-
nológiával készült, hurkolt szerkezetû 
szennyfogó szônyeg, csíkos mintázattal.

• Ideális azon kereskedelmi üzletek, 
irodák és éttermek számára, ahol a napi 
forgalom nem haladja meg az 500 fôt.

• Könnyen tisztítható.
• Védi a padlóburkolatot.

A termék jellemzôi:

A durvább, vastagabb szálak
eltávolítják a szennyezôdéseket.

A finomabb, vékony szálak 
magukba szívják a nedvességet.

Csíkos mintázatú szônyeg.

Az erôs vinil aljzat megvédi 
a padlóburkolatot a szennyezôdés 
okozta karcolásoktól és 
meggátolja a szônyeg elmozdulását.

Technikai adatok
Nomad™ Aqua 4500
Elhelyezés beltér
Forgalom (fô/nap) < 500
Szerkezet hurkolt csomók
Szônyeg anyaga polipropilén
Mintázat csíkos
Alj vinil
Teljes vastagság, ASTM D-418 6,0 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543 3,1 kg/m2

Nomad ™ Aqua 4500

Beltér

Süllyeszték 

Kültér

Forgalom: 
>500 fô/nap



szennyfogó szônyeg

Nomad™ Aqua 
emblémázott szônyeg

Figyelemfelkeltô embléma 
és tiszta bejárat

Nehéz megtalálni az egyensúlyt a kom-
munikáció és a funkció között: az
emblémázott szônyegek gyakran nem
rendelkeznek egy bejárati szennyfogó
szônyeg funkcióival, ezért az emblémá-
zott szônyegek általában nem hatékonyak.
Némely bérszônyeg felülete megakadá-
lyozza az embléma tartós, színhû 
nyomtathatóságát. 
A hatékonyan mûködô bejárati szônyegek
többsége pedig nem elérhetô 
emblémázott formában.

A Nomad™Aqua emblémázott szônyeg 
a 3M™ Nomad™ szennyfogó szônyeg-
család új fejlesztésû terméke. A 3M
hurkolt, kevertszálas szônyeg tech-
nológiáját egyedülálló nyomtatási eljárás-
sal kombinálták. Ennek eredményeként
jön létre egy nagy felbontású, színhûen
emblémázható szônyeg, amely hatékony
a nedvesség és a szennyezôdés
eltávolításában is. 

A termék jellemzôi:

• Kiemelkedô minôségû grafikai repro-
dukciós képesség.

• Kiváló felbontású (400 dpi) nyomtatás 
a szônyegre.

• Széles színválaszték, az embléma 
kitûnô nyomtatási képélességgel jelenik
meg a szônyegen.

• 5 év jótállás az emblémázás és a 
szerkezet tartósságára, amennyiben a 
karbantartási és tisztítási útmutatóban 
leírtak szerint takarítják a szônyeget.

• Ellenáll a nagy forgalomnak. 
• Standard és igény szerinti méretre 

gyártva, 6 méteres szônyeg 
hosszúságig.

• Egyszerû megrendelési folyamat:  jpg 
vagy más grafikai formátumú logo 
alapján 24-48 órán belül elkészül 
az emblémázott szônyeg terve,
grafikai layout-ja.

Kreativitást, rugalmasságot biztosító lehetôségek:

• 30 alapszín.
• Egyedi színek kialakítása felárért.

Nomad™ Aqua emblémázott szônyeg

Technikai adatok
Nomad™ Aqua emblémázott szônyeg
Elhelyezés beltér
Forgalom (fô/nap) 1500 - 5000
Szerkezet kettôs, kevertszálas technológiával készül, 

hurkolt szerkezetû
Szônyeg anyaga poliamid
Alj nitril gumi
Tiszta tömeg, ISO 8543 4050 g/m2

A szônyeg anyagának tömege, ISO 8543 900 g/m2

Teljes vastagság, ASTM D-418 7,0 mm
Szônyeg anyagának vastagsága, ISO 1766 5 mm
Szegély szélessége 20 mm
Gyúlékonyság B1
DIN 4102 Part 14
Színtartósság, ISO 105 B02 kategória >6



Szegôszalagok:
2-féle méretben
kapható. A
közepes profilú
(7,5mm magas)
a Nomad Aqua,

Nomad Terra 6050 és 6250
típusú szônyegekhez, a magas
profilú (11mm magas)
szegôszalag a Nomad Terra
9100, 8100 és 8150 típusú
szônyegekhez ajánlott.

Rögzítôrudak:
Alacsony pro-
filú rozsda-
mentes fémru-
dak, melyek
függôleges

tüskéi helyén tartják a Nomad
Terra 8100 és 9100 típusú
szônyegeket, meggátolják azok
elmozdulását és zsugorodását 
a süllyesztékekben. Kül- és
beltéren levô süllyesztékekbe
egyaránt használható.

Toldószalag:
Ezen kiegészítô
megkönnyíti a
szônyegek
toldását, így a
vinil szônyegek

a vevô által kért egyedi méret-
re alakíthatóak.

Ragasztó:
Speciális
ragasztó toldó-
és szegôsza-
lagokhoz.

A szônyeg rendszeres és
megfelelô tisztítása:
· Meghosszabbítja a szônyeg

élettartamát, csökkentve a
hurkolt szálszerkezet által el-
rejtett szennyezôdés szem-
csék dörzsölô, roncsoló
hatását.

· Megnöveli a szônyegrend-
szerek hatékonyságát, mivel 
a hurkokba rendezett szálak
további szennyezôdés és víz
felvételét teszik lehetôvé, így
a szônyeg nem telítôdik és
nem kerül kosz az épület
belsejébe.

· Segít a színtartósság
megôrzésében, így hosszú
távon esztétikus megjelenést
kölcsönöz az épületnek.

A BSI (Brit Szabvány Hivatal)
szerint: „Egy bejárati szenny-
fogó szônyegrendszer
megfelelô mûködéséhez
elengedhetetlen a rendszeres
tisztítás és karbantartás.”
(Bejárati szennyfogó szônyeg-
rendszer kiválasztás, beszere-
lés és karbantartás
BS 7593;99).

A 3M garantálja, hogy ameny-
nyiben a Nomad™ szennyfogó
szônyegrendszereket a
használatnak és a forgalomnak
megfelelôen választották ki és
helyezték el, valamint a kar-
bantartás és tisztítási útmu-
tatóban leírtak szerint rendsze-
resen tisztítják, akkor élettarta-
muk 5 év (kivéve a Nomad
Terra 6050 és a Nomad Aqua
4500 típusokat, melyeknél 
3 év.)
További információért, kérjük
nézze meg részletes tisztítási
és karbantartási útmutatónkat.

Karbantartás és tisztításKiegészítôk:
Nomad™ Terra

Napi tisztítás porszívóval.

Heti vizes tisztítás hagyományos tisztító-

szerekkel.

Nomad™ Aqua

Napi tisztítás porszívóval és heti vizes

tisztítás hagyományos tisztítószerekkel.

Idôszakos mélytisztítás.

szennyfogó szônyeg



ArchiCAD®

Burkolatvarázsló modul
Építésztervezôknek

Az épület tervezés vagy felújítás egyik
fontos eleme a megfelelô bejárat
kialakítása. 
A 3M™ Nomad™ szennyfogó szônyeg-
rendszerek megoldást nyújtanak az épület
funkcióihoz illeszkedô, hatékony bejára-
tok kialakításában. Különbözô típusai,
mintázatai és színei változatos, rugalmas
megoldást kínálnak egyedi, az épület ar-
culatához illeszkedô szennyfogó szônyeg-
rendszer-kombinációk megtervezéséhez. 

A tervezôi munka megkönnyítése
érdekében ajánljuk a Burkolatvarázsló
modult.
Az ArchiCAD program Burkolatvarázsló
moduljának segítségével gyorsan összeál-
lítható az épület padlórétegrendi terve,
továbbá lehetôség nyílik különbözô
típusú 3M Nomad szennyfogó szônyeg
betervezésére is. 
A program segítségével látványterv és
tételes anyagkimutatás is készíthetô.

A Burkolatvarázsló modul letölthetô a
www.eptar.hu oldalról vagy CD-n 
elküldjük Önnek, amennyiben felhívja 
a (06-1) 270-7768 telefonszámot és 
megadja elérhetôségét.

A 3M Nomad szennyfogó szônyegek
nemcsak hatékonyan vezetik el a
szennyezôdést és a nedvességet, hanem
különbözô mintázatai, színei harmoniku-
san beilleszthetôk a modern épületek
világába. 

szennyfogó szônyeg

ArchiCAD® Burkolatvarázsló modul

Az ArchiCAD® a Graphisoft® bejegyzett védjegye.



Hivatalos forgalmazó:

3M Hungária Kft.
Építôipari és épületfenntartási termékek
1386 Budapest, Pf. 905.
Tel.: (06-1) 270-7768, 270-7777
Fax: (06-1) 320-0951
E-mail: innovation.hu@mmm.com
www.3m.hu

Cinecity Filmszínház,
Treviso, Olaszország

Natwest Bank, Anglia Oslo repülôtér, Norvégia Albert Schweitzer Kórház,
Dordrecht, Hollandia

CentrO Bevásárlóközpont,
Oberhausen, Németország

Rectorat, Créteil,
Franciaország
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