
Roll-o-Grip® –
 
Tão flexível como duradouro.

Amigo do meio ambiente e duradouro 
Roll-o-Grip® tem tudo. A natural 
flexibilidade do produto permite 
suportar altas cargas de trabalho. O 
que significa ter a certeza de muitos 
anos de deslizamento sem esforço 
sobre o protector de superfície de solo.

 As vantagens de Roll-o-Grip®:
 Fabricado em policarbonato flexível
 100 % reciclável
 Transparência e plasticidade
 Lâmina transparente e cor neutra 
 Livre de PVC, inodoro e livre de

 elementos químicos tóxicos
 Mínima resistência ao deslizamento 

 de cadeiras rodadas
 Norma DIN 68.131 para 

 cadeiras rodadas
 Norma DIN 4102/B1 de 

 resistência ao fogo
 Alta resistência ao risco
 Absorção de ruído
 Compatível com sistemas de 

 aquecimento de solo
 Ideal para pessoas com alergias



O protector se solos Roll-o-Grip®

 introduz uma verdadeira inovação 
 técnica que protege o meio ambien-
te quando é utilizado. Este flexível 
 protector de solos é composto a 100% 
de policarbonato reciclado e por sua 
vez pode ser reciclado no futuro. Isto 
exemplifica como um produto pode ser 
inteligentemente dirigido a um  circulo 
de reciclagem para aliviar  qualquer 
carga sobre o meio ambiente. Ao 
mesmo tempo os recursos naturais são 
preservados no processo de produção 
com os resultados de um excelente 
produto.

Naturalmente o protector de solos 
Roll-o-Grip® é completamente  inodoro 
e livre de gases, porque não contém 
PVC ou vinil. Sobre o nosso cristalino 
protector de solos pode sem  alguma 
dúvida observar como as crianças 
podem brincar sem qualquer perigo

Roll-o-Grip® com superfície 
antideslizante. (SÈRIE: 82)

Um protector de solos de qualidade, 
não somente a superfície joga um 
papel importante como também o 
fundo. O fundo deve assegurar que o 
protector de solos está onde o utiliza-
dor quer que esteja. A nossa capa VAB 
garante que o protector de solos 
Roll-o-Grip® permanece no lugar em 
solos duros como, parquet, mosaico ou 
pedra sem nenhum resíduo de cola.

Roll-o-Grip® com pinos de fixação.
(SÈRIE: 73)

Para solos suaves como alcatifas e 
Tapetes recomendamos este tipo de 
protector de solo composto por uma 
grande quantidade de pinos de fixação 
que preservam o solo e a respectiva 
alcatifa ou carpete.

Um forte conceito com o meio ambiente
Alta flexibilidade e 100% reciclável.
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Forma L x L en m Serie 73 Serie 82

O 0,75 x 1,20 73-0750 82-0750
 0,90 x 1,20 73-0900 82-0900
 1,10 x 1,20 73-1100 82-1100
 1,30 x 1,20 73-1300 82-1300
 1,50 x 1,20 73-1500 82-1500
 1,80 x 1,20 73-1800 82-1800
 2,00 x 1,20 73-2000 82-2000
 2,40 x 1,20 73-2400 82-2400
 3,00 x 1,20 73-3000 82-3000

T 0,90 x 1,20  73-090T 82-090T
 1,50 x 1,20  73-150T 82-150T

U 1,30 x 1,20 73-130U 82-130U

L 1,50 x 1,20 73-150L 82-150L

R ø 0,60 73-060R 82-060R
 ø 0,90 73-090R 82-090R
 ø 1,20 73-120R 82-120R
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