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РЕШЕТКИ
ОСТЪРГВАЩИ



Главният офис на SKF, Гьотеборг. Кобекс специална решетка с набраздени гумени ленти.



Самоподдържаща се решетка от горещо поцинкована 
стомана, която предпазва дамските токчета. Една 
изтъркваща решетка, която издържа на времето и вятъра. 
Подходяща е за всички видове антрета, където 
да се остъргва и събира мръсотията в издълбано за това
място. Това е една добра комбинация към оригинала Кобе, 
особено при зимния период, защото подсеща влизащите 
хора в сградата да потропват на решетката заради кишата 
по обувките им. Стандартният профил на решетката е 
25мм, но може, също така, да се изработи с профил от 20 
до 50 мм, с интервал от 5 мм и допълнително поддържащи 
крачета с височина 135-235 мм от земята до нивото
на решетката.

Кобекс специална решетка

Кобекс специална решетка
с набраздена гума
Ефективно и по-добро изтъркване на обувките
Специалната решетка Кобекс се произвежда и с друг дизайн 
от изтъркващи и набраздени гумени ленти за по-добро 
обиране и остъргване на мръсотията.

Инсталиране
Първи начин: Поставя се на плоска и гладка повърхност
в дълбочина, в пода, с вграждаща рамка 25R или на зе-
мята с обграждаща рамка тип 2.

Втори начин: Инсталира се като самоподдържаща се
решетка в земята с вграждаща рамка 25R.

Поддръжка
При необходимост, повдигнете решетката и отстранете 
мръсотията според нуждата. Решетката не изисква никаква
поддръжка.

. 

Технически данни
размер на 
клетката: 57 x 5 mm (дупчици), широки ленти на 800 мм 

разстояние 
между 
подпорите

широчина (за профил 25 мм)
b…,�=…,�!                          Решетката е за нормален входен 
трафик. В случай на употреба за други цели, 
напр. пренасяне на палети, обърнете се към нас
за съвет за размерите на решетката.

размери на
решетката При поръчки, максималните размери са 

480 x  1000 (шир. x  дълж.). При по-големи площи, 
решетката се прави на по-малки парчета. Складо-
вите наличности са с 25 мм, които са подходящи
за основополагащи рамки тип 25RS.
За по-бърза доставка, при по-голяма площ, може 
да се предложи комбинация от подходящи, 
по-малки размери, които са налични на склад.

. 

профил: 20 - 50 мм през 5 мм

свободна
повърхност: 43%

При стандартен профил, размерите са 25 x 3 мм по
широчина.

диаметър: 4 мм
външна
обработка: Горещопоцинкована стомана SS-EN  ISO 1461

тегло: около 22 kg/m2 стандартен профил (25 мм)
около 24 kg/m2 стандартен профил с гумени ленти

Кобекс специална решетка с набраздени 
гумени ленти за подобрено изтъркване
на обувките и против подхлъзване

Кобекс специална решетка

стоманени
подпори:



Поддръжка 

Кобекс груба решетка
Изтъркваща решетка от пръчици от горещо поцинкована 
стомана в две посоки. Шаблонът на решетката предпазва 
дамските токчета и има много добра пропускливост за 
мръсотията. Монтира се по същия начин като Кобекс 
специалните решетки. 

Решетката може да бъде монтирана във вариант със 
самоподдържащи се крачета. Предназначена е за места,
където да се компенсира разликата във височините 
между земята и антрето, под формата на допълнително
стъпало.

Технически характеристики
31 x 9 мм (дупчици)

При поръчка максималния размер на част е 
2000 x 1500мм. За складовата наличност и 
стандартните размери са подходящи осно-
вополагащи рамки 25R.

профил: 20, 25, 30 и 40 мм
135 -185 мм или 160 - 235 мм от земята при
кантираните решетки .

стоманена
повърхност 69%

Плоска пръчка  от 2мм по дължина. стоманена
мрежа: 

Плоска пръчка 10 x 2 по широчина 
стоманен кант: Плоска пръчка от 2 мм.
външна
обработка: Горещопоцинкована стомана SS-EN ISO 1461
тегло: около 28 кг/м2 (за височина  25 мм)

Инсталиране
Както при Кобекс специалните решетки..

Поддръжка: 
Повдигнете решетката и отстранете насъбраната мръсотия.
Решетката не се нуждае от допълнителна поддръжка.

. 

Кобекс СМ решетка
Решетка от здрав метал за малки и средни антрета, с 
нужда за голяма изтъркваща и пропусклива способност. 
Препоръчва се да се ползва за места, където хора с кални 
обувки влизат и полагат усилия за тяхното изчистване 
преди да влязат. Решетката може и да е в самоподдържащ 
се вариант и се поставя на плоска и гладка повърхност.

Технически характеристики
дупчици от 35  x 15 мм

При поръчка максималния размер на част
е 1000 x 800 мм (широчина x височина). 
Стандартните складови наличности са 
подхождящи на вграждащи рамки Кобе 25RS.
25 мм

60 % 
Плоска пръчка с размери 25 x 2 по дължина. 
Плоска пръчка 25 x 2. 

около 16  кг/м2 

Инсталиране
Инсталира се на гладка и плоска място в пода с 
основополагащи рамки Кобе 25R.

Груба решетка с крачета за самоподдържане

шаблон:

размери на
решетката: 

стоманени
подпори:

Повдигнете решетката и отстранете насъбраната мръсотия.
Решетката не се нуждае от допълнителна поддръжка.

профил:

стоманена
повърхност:
стоманена
подпора: 
стоманен кант: 

външна
обработка:
тегло:

шаблон:

размери на
решетката: 

Горещопоцинкована стомана SS-EN ISO 1461



Кобе пресована решетка
Здрава решетка от горещопоцинкована стомана, която може да
издържа на голямо натоварване. Специално разработена за 
антрета, където минава тежък трафик и се транспортира  
продукция с палети.  Решетката може да е с профил от
20 до 59 мм, с интервал от 5мм.

Технически характеристики
15 x 69 мм (отвори)

При поръчка максималния размер на част е 3000 x 995 мм. 
За складовата наличност и стандартните размери са 
подходящи основополагащи рамки 25R.

профил: 20, 25, 30, 35, 40. 45 и 50 мм

Разстояние\поносимо тегло: за 900 мм широчина, 
максималното натоварване е до 500 kg от повърхност
с размери 50 x 50 mm.
Забележка: По възможност, изберете решетката да
се разпредели на няколко части, за да се поеме тежестта 
равномерно. 
Например: Място от 2700 x 2000 mm (шир. x дълж.) 
би се изработило в две части от 2700 x 995 mm 
(шир. x дълж.) с 2 подпори, с дължина 2000 mm през 
900 mm, по дължината на входа.

стоманена
повърхност 80%

Плоска пръчка  от 2 мм по дължина. стоманена
мрежа: 

Плоска пръчка 25 x 2 по широчина 

външна
обработка: Горещопоцинкована стомана SS-EN ISO 1461

тегло: около 28 кг/м2 (за височина  25 мм)

шаблон:

размери на
решетката: 

стоманени
подпори:

Поддръжка 

Инсталиране
Както при Кобекс специалните решетки..

Повдигнете решетката и отстранете насъбраната 
мръсотия. 
Решетката не се нуждае от допълнителна поддръжка.

стоманен
кант: 

  890   x     500 мм
  890   x     883 мм
  890   x   1000 мм
1100   x   1000 мм
1290   x     500 мм
1290   x     883 мм
1290   x   1000 мм
1500   x     500 мм
1500   x   1000 мм 

Складови наличности
широчина  x  височина
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Искаш ли да знаеш какво може
да предложи Кобе?

Посети www.vhodni-iztrivalki.com

MG GROUPMG GROUP
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