
TRIO BRUSH 

1. Jakie są wymiary wycieraczki? 

Wycieraczka Trio Brush jest w postaci rolki. Paski są ułożone w tym samym kierunku co długość rolki.   
Długość rolki to 20 m a szerokości to 2 m. Wymiary te mogą się zmieniać ± 0,5%. Waga na m² to 2.7 
kg (± 108 kg na rolkę). Każda rolka ma kierunek układania się włókien, który jest oznaczony na 
spodzie rolki. Grubość to +/- 12 mm. 

2. Jak to jest zrobione? 

Wycieraczka Trio Brush jest wykonana z polipropylenu igłowanego z podkładem lateksowym. Paski są 
wykonane z poliamidu lub nylonu i każdy pełni inną funkcję. Jedne paski są odpowiedzialne za 
„zdzieranie”, a drugie bardziej miękkie na osuszanie. Paski te są ułożone na przemian wzdłuż całej 
rolki. Każda rolka jest złożona z 33 takich pasków. Jeśli wycieraczka zaczyna się od paska 
„zdzierającego” to również takim paskiem się kończy.  

 

3. Dostępne kolory ( w kolejności od najbardziej popularnych) 
 

Antracite                                Brown                                   Granit                                    Green 

 

4. Czy mogą być obrandowane? 
Tak, wycieraczki mogą być oznakowane przez logo.  Jest ono tworzone oddzielnie a następnie 
wstawiane do istniejącej wycieraczki. Sposoby produkcji logo są dwa. Może być wyprodukowane 
przez wycięcie lub nadruk. 



 
5. Jak działa wycieraczka? 

Jak widać na zdjęciu poniżej , wycieraczka złożona jest z 4 różnych stref. Pierwsza z nich to strefa 
„zdzierająca” brud z podeszwy. Druga to strefa gromadząca zabrudzenia, zapobiegająca ich 
przenoszeniu. Trzecia strefa szczotkująca, wyciera resztę zabrudzeń z podeszwy. Ostania to strefa 
„susząca” wykonana z nylonu lub poliamidu. 
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6. Gdy wycieraczka nie zachowuje się tak dobrze jak powinna? 

Testy przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium wykazały, że wymagane jest 7 metrów 
bieżących wycieraczki dopóki obuwie będzie całkowicie suche i czyste poza matą. Można to osiągnąć 
przez kombinacje z zewnętrzną wycieraczką jednak realnie, nie wszystkie budynki mają dostępne 
miejsce dla jednej maty o tym rozmiarze. W związku z tym ważne jest, żeby architekci byli świadomi 
tego faktu, projektując obszar wejściowy. 

 

 

7. Prawda o zabrudzeniach  
 

 Usunięcie 500 g. nieczystości wprowadzonych 
do budynku może kosztować więcej niż 500 €  

 
 1000 osób wchodzących każdego dnia do  

budynku przez okres 20 dni może wnieść  
ponad  12 kg. nieczystości. 
 

 Bez odpowiedniej wycieraczki, aż 42%  
pokrycia podłogowego na długości 1,5 mb.  
od wejścia może zostać zniszczone po 
przejściu zaledwie 1500 osób. 
           
 
 
 

 

 

 



8) Gwarancje  
 
Debomat N.V. zapewnia 3-letnią gwarancję na jakość wycieraczki Trio Brush. Debomat N.V. 
gwarantuje, że wszystkie maty wejściowe są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w 
momencie sprzedaży, do pierwotnego nabywcy. Gdyby którykolwiek produkt, w okresie 
gwarancyjnym, okazał się wadliwy pod względem materiałowym i / lub użytecznym w normalnych 
warunkach użytkowania, firma wymieni produkt bez dodatkowych opłat (o ile nie zaznaczono 
inaczej w niniejszym dokumencie), pod warunkiem, że produkt nie był przedmiotem 
niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku, lub modyfikacji.  
 
Normalne zużywanie nie jest objęte gwarancją. 
 
UWAGA: Powyższa gwarancja jest jedyną gwarancją udzielaną  przez DEBOMAT, firma nie udziela 
żadnych innych gwarancji, w tym domyślnej przydatności handlowej ani przydatności do 
określonego celu. 
Debomat nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za szkody , utracone korzyści, utratę 
dobrego mienia, lub innych pośrednich czynników, które wpłynęły na brak możliwości korzystania 
z produktów, nawet jeśli firma Debomat została uprzedzona o możliwości powstania takich szkód. 
Debomat nie odpowiada też za roszczenia osób trzecich.  
 
 

 Maty należy odkurzać raz w tygodniu przy dużym natężeniu ruchu częściej ( gdy 
zanieczyszczenia na wycieraczce stanowią ponad 10% masy na m², gwarancja jest 
nieważna). 

 
 Gwarancja jest udzielana na 3 lata ( przy założeniu max 3.000 osób dziennie 

korzystających z wycieraczki) 
 


