
wycieraczki systemowe



Wycieraczki to zwykła rzecz, o której zazwyczaj zapominamy. Jednak dobrze dobrane 
pomogą zaoszczędzić czas poświęcony na sprzątanie, zachowają podłogi w dobrym stanie, 
a wejście nabierze prestiżu.

Nasze produkty ze względu na dostępność w trzech modułach rozmiarowych, całej 
gamie wkładów czyszczących oraz dzięki proponowanym rozwiązaniom montażu, 
znajdą zastosowanie we wszystkich rodzajach budynków (w mieszkaniach, domach 
czy budynkach użyteczności publicznej).

AlumAtex - systemy wycierAczek

Wybór produktu zależy m.in. od natężenia ruchu oraz możliwości montażu. Dzięki trzem 
strefom czyszczenia, wycieraczki spełniają swoje zadanie.

strefa                                  Alumata Gamma XL / usuwa najcięższe zabrudzenia ( błoto, kamienie ).

strefa                              Alumata Beta XL / usuwa lekkie zabrudzenia ( piasek i kurz ).

strefa                              Alumata Alfa XL / osusza obuwie ( zapewnia dużą absorbcję wody ).
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proDukty

Wycieraczka z wkładem czyszczącym w postaci pasków rypsowych (runo polipropylenowe) bardzo 
odpornych na ścieranie oraz zapewniających dużą absorbcję wody. profile aluminiowe anodowane 
szerokości 50 mm. połączone ze sobą gwintowanym prętem ze stali nierdzewnej oraz dystansem 
gumowym, ułatwiają sprzątanie i charakteryzują się dużą chłonnością zanieczyszczeń.

rozmiAr:
Dostępne w trzech modułach:

moduł 590 mm x 390 mm

moduł 740 mm x 490 mm

moduł 990 mm x 490 mm

zAstosoWANie: 
strefa 3 - wycieraczka wewnętrzna

moNtAż:
• możliwość osadzenia w posadzce wraz z ramką montażową
• możliwość osadzenia wraz aluminiowym systemem odpływowym

DostępNe koLory: 
* kolorystyka dostępna we wszystkich profilach przy minimalnym zamówieniu 40mkw
• szary
• Antracyt
• Czarny
• Brązowy
• Czerwony
• Beżowy*
• oliwkowy*
• kokos*
• zielony*
• Ciemno brązowy*
• Granatowy*

Wycieraczka z wkładem czyszczącym w postaci listew winylowych. Bardzo odporna na ścieranie
i obciążenia mechaniczne. Charakteryzuje się dużymi możliwościami czyszczącymi. profile  
aluminiowe anodowane szerokośći 50 mm. połączone ze sobą gwintowanym prętem ze stali nierdzewnej  
oraz dystansem gumowym ułatwiają sprzątanie.

rozmiAr:
Dostępne w trzech modułach:

moduł 590 mm x 390 mm

moduł 740 mm x 490 mm

moduł 990 mm x 490 mm

zAstosoWANie: 
strefa 2 - wycieraczka wewnętrzna / zewnętrzna

moNtAż:
• możliwość osadzenia w posadzce wraz z ramką montażową
• możliwość osadzenia wraz aluminiowym systemem odpływowym

DostępNe koLory: 
• Czarny
• szary
• Brązowy

Wycieraczka z wkładem czyszczącym w postaci listew szczotkowych. znajduje zastosowanie we 
wszystkich rodzajach obiektów. zapewnia bardzo skuteczne czyszczenie obuwia. Charakteryzuje
się dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. odporna na warunki atmosferyczne. profile
aluminiowe anodowane szerokości 50 mm. połączone ze sobą gwintowanym prętem ze stali  
0nierdzewnej oraz dystansem gumowym znacznie ograniczają wnoszony brud.

rozmiAr:
Dostępne w trzech modułach:

moduł 590 mm x 390 mm

moduł 740 mm x 490 mm

moduł 990 mm x 490 mm

zAstosoWANie: 
strefa 1 - Wycieraczka wewnętrzna / zewnętrzna

moNtAż:
• możliwość osadzenia w posadzce wraz z ramką montażową
• możliwość osadzenia wraz aluminiowym systemem odpływowym

DostępNe koLory: 
• szary
• Czarny
• Brązowy
• Czerwony

ALumAtA  ALfA XL
WkłAD rypsoWy

ALumAtA  BetA XL
WkłAD WiNyLoWy

ALumAtA GAmmA XL 
WkłAD szCzotkoWy

proDukty



Wycieraczka z wkładem czyszcącym w postaci pasków z ekskluzywnej tkaniny. Doskonale absor-
buje wodę, usuwa lekki brud oraz piasek. Dzięki zawartości poliamidu,wkłady czyszcące zapew-
nią długotrwałą skuteczność oraz trwałość kolorów. profile aluminiowe anodowane szerokośći  
50 mm. połączone ze sobą gwintowanym prętem ze stali nierdzewnej oraz dystansem gumowym 
ułatwiają sprzątanie.

rozmiAr:
Dostępne w trzech modułach

moduł 590 mm x 390 mm

moduł 740 mm x 490 mm

moduł 990 mm x 490 mm

zAstosoWANie: 
strefa 3 wycieraczka wewnętrzna

moNtAż:
• możliwość osadzenia w posadzce wraz z ramką montażową
• możliwość osadzenia wraz aluminiowym systemem odpływowym

DostępNe koLory: 
*Dostępność przy min. zamówieniu 35mkw
• Beżowy*
• Ciemno szary*
• Czarny*
• Czerwony*
• Granatowy*
• szary*
• zielony*

proDukty premium

Wycieraczka z wkładem czyszczącym w postaci listew winylowych. Bardzo odporna na ścieranie
i obciążenia mechaniczne. Charakteryzuje się dużymi możliwościami czyszczącymi. profile  
aluminiowe anodowane szerokośći 50 mm. połączone ze sobą gwintowanym prętem ze stali nie-
rdzewnej oraz dystansem gumowym ułatwiają sprzątanie.

rozmiAr:
Dostępne w trzech modułach:

moduł 590 mm x 390 mm

moduł 740 mm x 490 mm

moduł 990 mm x 490 mm

zAstosoWANie: 
strefa 2 - wycieraczka wewnętrzna / zewnętrzna

moNtAż:
• możliwość osadzenia w posadzce wraz z ramką montażową
• możliwość osadzenia wraz aluminiowym systemem odpływowym

DostępNe koLory: 
• Brąz 
• Czarny
• szary

Wycieraczka z wkładem w postaci ekskluzywnego włosia szczotkowego. Doskonale usuwa wszel-
kie zanieczyszczenia. Do zastosowania w najcięższych warunkach atmosferycznych. profile alumi-
niowe anodowane szerokośći 50 mm. połączone ze sobą gwintowanym prętem ze stali nierdzew-
nej oraz dystansem gumowym ułatwiają sprzątanie.

rozmiAr:
Dostępne w trzech modułach:

moduł 590 mm x 390 mm

moduł 740 mm x 490 mm

moduł 990 mm x 490 mm

zAstosoWANie: 
strefa 1 - wycieraczka zewnętrzna / wewnętrzna

moNtAż:
• możliwość osadzenia w posadzce wraz z ramką montażową
• możliwość osadzenia wraz aluminiowym systemem odpływowym

DostępNe koLory: 
• Czarny
• Antracyt

ALumAtA ALfA premium XL 
miękkA tkANiNA

ALumAtA BetA  premium XL
przęDzA poLipropyLeNoWe

ALumAtA GAmmA premium XL 
przęDzA poLipropyLeNoWe



AkCesoriA

rAmA moNtAżoWA
możliwość osadzenia w posadzce wraz z ramką montażowa wariant 3 mm. (element widoczny po osadzeniu ramy 3 mm).

Wykonana z anodowanego aluminium. Narożniki ścięte pod kątem 45 stopni, połączone łącznikami kątowymi

rAmA moNtAżoWA
możliwość osadzenia w posadzce wraz z ramką montażową wariant 6 mm. (element widoczny po osadzeniu ramy 6 mm).

Wykonana z anodowanego aluminium. Narożniki ścięte pod kątem 45 stopni, połączone łącznikami kątowymi

system wykonany w całości z aluminium anodowanego. zapro-
jektowany z myślą o nadmiernym występowaniu problemu z od-
prowadzeniem wszelkich zanieczyszczeń. Dzięki demontowalnej  
zaślepce kratki spustowej, istnieje możliwość bezpośredniego 
podłączenia systemu do odpływu wód opadowych co w maksy-
malnym stopniu eliminuje wnoszony brud. kwadratowe wsporniki 
30 x 30 x 3 mocowane wewnątrz systemu, zapewniają solidne 
podłoże dla wycieraczki.

rozmiAr:
trzy dostępne moduły: 

moduł 600 mm    x 400 mm

moduł 750 mm    x 500 mm

moduł 1000 mm x 500 mm

zAstosoWANie: 
Dzięki możliwości stosowania wszystkich dostępnych wkładów, 
kompletny system znajdzie zastosowanie we wszystkich rodza-
jach obiektów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

rAmA moNtAżoWA
WrAz z  oDpłyWem

możliwość osadzenia wraz z aluminiowym systemem odpływowym
Wykonana z anodowanego aluminium. Narożniki ścięte pod  

kątem 45 stopni, połączone łącznikami kątowymi.



instrukcja montażu wycieraczki w ramce

- na świeżo przygotowanej wylewce, odcisnąć ramkę montażową
- Nadmiar wylewki pozostały po odbiciu ramki usunąć narzędziem mu-
rarskim
- osadzić kątownik tak aby górna krawędź ramy licowała się z poziomem 
posadzki. przy pomocy kielni, wyrównać podłoże wewnątrz ramy masą 
samopoziomującą do wysokości dolnej ścianki kątownika.
- po całkowitym wyschnięciu masy samopoziomującej, zamieścić  
wycieraczkę w zagłębienie z ramą.

instrukcja montażu wycieraczki wraz  
z aluminiowym systemem odprowadzenia wody

Wpust należy przygotować tak aby jedynie górna krawędź systemu  
licowała się z przylegającą posadzką.
- W przypadku braku zadaszenia zaleca się odkręcenie górnej części 
kratki spustowej, celem udrożnienia spustu oraz podłączenia
odpływu wód opadowych do systemu. Dopuszczalne jest osadzenie go 
pod kontem max 0,5 ° w kierunku kratki spustowej.
- W osadzony już system odprowadzenia wody należy zamieścić wycieraczkę.

montaż Wycieraczek
Funkcje: 

Dzieki zastosowaniu tulejek dystanso-
wych pomiędzy profilami, skutecznie od-
prowadza ścierane zanieczyszczenia.

iNstrukCJA moNtAżu



koNsterWACJA

regularne czyszczenie jest niezbędne aby wycieraczki spełniały w pełni swoje zadanie i zapewniały 
długoletnią eksploatacje.

czynności niezbędne przy konserwacji codziennej:

-wycieraczki należy regularnie odkurzać przy wykorzystaniu odkurzacza przemysłowego 
lub posiadającego obrotową głowicę ze szczotką ( co najmniej raz w tygodniu ).  
- regularne usuwanie gum do żucia
- usuwanie na mokro nadmiaru soli
- te same czynność obowiązują w przypadku montażu wycieraczki wraz z aluminiowym  
systemem odprowadzania wody.

czynności niezbędne przy konserwacji okresowej:

- regularne czyszczenie wnęki poprzez podniesienie wycieraczki
- usuwanie przebarwień
- czyszczenie wycieraczki z zastosowaniem odkurzaczy

ważne:

1. Wszelkie nierówności podłoża ( wnęki) mogą spowodować wygięcie profili
2. Nie czyścić samojezdnymi maszynami sprzątającymi

konserWacja



Alumatex
producent wycieraczek systemowych
ul. Balicka 100
30-149 kraków
tel./fax: 12 661 80 03
tel. kom. 00 48792  557  552
mail: biuro@alumatex.pl, sales@alumatex.pl
www.alumatex.pl

kontakt


