
Продуктов каталог за входни подови изтривалки NOMAD™.
Впечатляващо посрещане.

Предложение за входен дизайн Nomad Optima 9900
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Входната площ
има важна роля
за цялостния изглед
на Вашата сграда!

Входни подложки Nomad от 3M:
Изтривалки с традиции

Нежеланата вода, кал и пясък, пре-
насяни от подметките на обувките,
оставят неприятни петна, мокри
следи и създават опасност от под-

хлъзване. Внесената мръсотия може
да доведе до зацапване на подовите
настилки в цялата сграда и нужда от
скъпо струващо, регулярно почи-
стване. Една ефективна и атрактив-
на специализирана входна изтри-
валка ще спомогне за създаване на
приветлива атмосфера за посетите-
лите и персонала на сградата. Тя ще
понижи опасността от подхлъзване
и съществено ще ограничи разходи-
те за поддръжка на чистотата.

Независимо дали планирате изграж-
дането на нова сграда или обновява-
те вече съществуващ обект, изтри-
валките Nomad ще спомогнат за
изграждането на високо ефективно
входно пространство, без да правите
компромис с дизайна на интериора.
Нашата крайна цел е да подчертаем
и подсигурим Вашата сграда, да
намалим разходите за почистване и
да повишим нивото на безопасност.

Преди 30 години, учен на 3М изо-
бретява продукт, който би предпа-
зил порталите на сградите от прена-
сяната мръсотията. Така е
изобретена първата изтривалка
Nomad с революционната си вини-
лова “спираловидна конструкция”.
Уникалната технология на 3М, с
преплитане на два вида влакна, пре-
търпява значително развитие през
годините и днес, благодарение на
множеството нововъведения и
натрупан опит, продуктовата гама
Nomad предлага огромно разнооб-
разие – от входни изтривалки с алу-
миниева структура до текстилни
подови постелки.

С нарастването на търсенето на
нови дизайнерски и архитектурни
концепции се увеличи и гамата на
подовите настилки Nomad. Сега те
се предлагат със съвременен
външен вид, в модерни цветове. 3М,
с помоща на външни консултант –
дизайнери, разработи цветове, десе-
ни и модели, за да осигури богат
избор на продукти, които подчерта-
ват и допълват интериора.

Приложения в Европа:

Изтривалките Nomad имат широка
сфера на приложение в цяла Евро-
па. Тя варира от употребата им във
Великобритания на главните улици,
в Германия в търговски центрове, в
Италия в кина и в Холандия на
летищата.

Тази брошура ще ви запознае под-
робно с продуктовата гама на
Nomad. При необходимост от
допълнителна информация или кон-
султация сме на ваше разположе-
ние.

Предложение за входен дизайн
Nomad Terra 8100
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Nomad Terra
Продуктите Nomad Terra са специализирани в
премахването на кал и предпазването от
мръсотия, независимо дали са поставени
навън, на стълбище или във входното помеще-
ние. Благодарение на издръжливата си отворе-
на структура, тези продукти премахват големи
количества от пренасяната кал. Виниловата
“спираловидна конструкция” действа като
гъба под обувките, която попива влагата.

Изберете най-подходящата
подова система според
четирите вида конструкции:

Nomad Optima
Продуктите с алуминиева лайсна, от гамата
Nomad Optima, имат отлична издръжливост и
предпазват едновременно от мръсотия и влага
входните зони на сградите. За по-лесно почи-
стване Nomad Optima може да се навива.

Nomad Aqua
Благодарение на патентованата технология на
преплитането на два вида влакна в една
текстилна изтривалка, продуктите Nomad
Aqua са специализирани в премахването на
вода и прах и се поставят вътре в сградата.

Таблица за избор на най-подходящ продукт:

Трафик на ден

Когато разполагате с достатъчно място, за най-голяма ефективност
използвайте входна система:

За най-добър резултат ви пре-
поръчваме да изберете продукт
спрямо трафика от хора, който
минава през сградата на ден и
според предназначеното място за
изтривалката. Таблицата отдолу
показва систематизирано специ-
фикацията на продуктите.

За повече информация и подроб-
ности при избор на входна изтри-
валка, моля попълнете листа за
селекция, който е в края на бро-
шурата.

Пример за идеална входна система
при натоварен трафик:

Пример за идеална входна система
при висок трафик:

Вътре
в сградата

Входно
помещение

Извън
сградата

Вътре
в сградата

Входно
помещение

Извън
сградата

Вътре
в сградата

Входно
помещение

Nomad
Aqua 9500

Трафик
> 5000

Трафик
1500 – 5000

Nomad
Optima 9900

Nomad
Terra 9100

Nomad
Aqua 8500

Nomad
Terra 8100

Matting Matting

Nomad Modular
Изтривалките Nomad Modular придават есте-
тически и представителен вид на вашето вход-
но помещение. Те комбинират в себе си
максимална ефективност в премахването на
кал и абсорбирането на вода. Комбинативната
система Modular ви дава възможност да избе-
рете оптималния вариант, който най-добре
пасва на дизайна и атмосферните условия.

Всички продукти могат да се прилагат само-
стоятелно или в комбинация за максимална
ефективност на входа.

Нисък Среден Висок Натоварен
< 500 500 – 1500 1500 – 5000 > 5000

• Terra 6050 • Terra 8150
• Terra 6250

• Aqua 4500 • Aqua 6500 • Aqua 8500 • Aqua 9500

• Terra 8100 • Terra 9100
• Optima 9900

• Modular 8300 • Aqua 9200
• Modular 8900

• Terra 8100 • Terra 9100
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Nomad Terra 9100
Продуктът е подходящ за
натоварено ниво на трафик.
Виниловата изтривалка, без
основа, е за употреба извън
или във входното помещение.

• Отворена Z-образна структура, която при-
хваща и задържа голямо количество кал.

• Продуктът е с високо технологично покри-
тие, за по-голяма издръжливост.

• Може да издържа и преминаването на
колички.

• Назъбената повърхност повишава сигур-
ността срещу подхлъзване.

• Лесно почистване.
• Изтривалката се предлага във фиксирани

размери или на рула.

Тъмносиво Кестеняво кафяво Огнено червено

Трафик
500–1500

Продуктова характеристика:

Nomad Terra

Nomad Terra 6250
Продуктът е подходящ за високо ниво на
трафик. Винилова изтривалка с подложка за
приложение в сградата.

• Отворената Z-образна структура прихваща
и задържа голямо количество кал.

• Солидната винилова подложка предпазва
подовата настилка от падналите отпадъци
(Идеална е за нови жилища, асансьори,
автомати за напитки и кафе.)

• Лесно почистване.
• Изтривалката се предлага във фиксирани

размери или на рула

Nomad™ Terra 9100/6250Nomad™ Terra

Предложение за входен дизайн
с Nomad Terra 9100, тъмносиво.

Трафик
>5000

Мръсотията и калта трябва да
бъдат прихванати максимално
бързо, извън сградата или в
първите няколко крачки.

Продуктовата гама на Nomad
Terra предлага идеално реше-
ние за премахване на големи
количества кал и влага от под-
метките. Продуктите Nomad
Terra могат да бъдат поставени
извън сградата, във входното
помещение и вътре в самата
сграда. Има богат избор от
модели в зависимост от трафи-
ка, на който ще са подложени.

Продуктите Terra са изградени
от дълготрайни материали,
налични в пълна гама цветове,
с атрактивен дизайн.
Характеристики на продуктите
Terra:
• Ефективно премахват и

задържат мръсотията.
• Атрактивно дизайнерско

решение.
• Отлична издръжливост.
• Лесни за поддръжка.
• Лесни за инсталиране.

Nomad Terra 9100: За повече информация, моля прочете TDS 604
Позициониране Извън сградата или на входa
Трафик на ден > 5000
Структура Z-образни ивици
Материал UV устойчив винил
Основа Няма
Обща дебелина, ASTM D-418-68 12.0 мм
Общо тегло, ASTM D-418-68 8.2 кг/м2

Измерима устойчивост До +/– 3 %
Горимост
EN 1350-1 Cfl.sl

Техническа спецификация

Отворена конструкция за лесно почистване.

Високо технологично покритие за по-голяма
издръжливост.

Солидната винилова конструкция позволява
безпрепятственото преминаване на колички.

Предлага се без основа, за да може мръсотията
да минава, без да се задържа.

Или с основа – за да предпази подовата настилка
от отпадъците.

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата�
�

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата

�

Тъмносиво Кестеняво кафяво

Nomad Terra 9100 Nomad Terra 6250

Техническа спецификация

Matting

Nomad Terra 6250: : За повече информация, моля прочете TDS 606
Обща дебелина, ASTM D-418-68 6.0 мм
Общо тегло, ASTM D-418-68 4.5 кг/м2

Измерима устойчивост До +/– 3 %
Горимост
NF P92507 (FR) M3
BS 4790-87 (UK) Class: low

Matting6 7



Nomad Terra 8100: За повече информация, моля прочете TDS 602
Позициониране Извън сградата и във входното помещение
Трафик на ден 1500 – 5000
Структура Дълги спираловидни преплетени

нишки
Материал Винил
Обща дебелина, ASTM D-418-68 17.0 мм
Общо тегло, ASTM D-418-68 4.8 кг/м2

Горимост
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1 B1
EN 1350-1 Cfl.sl
Измерима устойчивост До +/– 4 %
Антистатични свойства (ASTM D149) 8.0 kV
Свойства против подхлъзване
BIA test (ZH 1/571& DIN 51130) R11/V10

Продуктова характеристика:

Nomad Terra 8100
Този продукт е подходящ за
висок трафик. Изтривалката
без подложка е идеална за упо-
треба пред сградата или във
входното пространство.

Nomad Terra 8150

• Устойчивата, спираловидна, преплетена
структура премахва и прихваща голямо
количество кал.

• Висококачественият винил е изключител-
но издръжлив на натиск и стъпкване.

• Предлага се без основа, за да може водата
да се оттича и мръсотията да минава без
да се задържа и да разваля естетическия
изглед.

• Лесен за почистване.
• Изтривалката се предлага във фиксирани

размери или на рула.

Nomad Terra 6050
Подходящ е за средно ниво
на трафик. Продуктът се
предлага с подложка, за
позициониране вътре
в сградите.

• По-тънка спираловидна плетка от изтривал-
ка 8100.

• Отворената структура премахва, прихваща и
задържа голямо количество кал.

• Еластичната винилова подложка предпазва
подовите настилки.

• Лесно почистване.
• Изтривалката се предлага във фиксирани

размери или на рула.

Абаносово черно Тъмно сиво Сиво Сребрист цвят

Кестеняво Шоколадово Светлокафяво Тъмносиньо
кафяво кафяво

Абаносово черно Тъмносиво Сребрист цвят Светлокафяво

Кестеняво кафяво Тъмносиньо Наситено зелено Огнено червено

Подходящ е за висок трафик. Продуктът
се предлага с подложка, за позиционира-
не в сградите.

• Издръжливата, отворена, спираловидна
структура премахва, и прихваща голямо
количество кал.

• Солидната винилова подложка предпазва
подовите настилки.

• Лесно почистване.
• Изтривалката се предлага във фиксирани раз-

мери или на рула.

Отворена преплетена конструкция
• Премахва и прихваща голямо

количество кал.
• Позволява лесно почистване.

Гъвкава спираловидна четка за подметките.

Еластичната винилова подложка предпазва
подовите настилки.

Продуктова характеристика:

Висококачествен винил с голяма
издръжливост на стъпкване.

Високо технологично покритие за
по-голяма издръжливост.

Наситено зелено Огнено червено

Отворена преплетена конструкция
• Премахва и прихваща голямо количество кал.
• Позволява лесно почистване.

Гъвкава спираловидна четка за подметките.
Предлага се без основа, за лесно оттичане, за
позициониране извън сградата (продукт 8100).
Или с основа – за да предпази подовата настил-
ка, вътре в сградите, от отпадъците (продукт
8150).

Трафик
1500–5000

Трафик
1500–5000

Трафик
500–1500

Техническа спецификация
Nomad Terra 6050: За повече информация, моля прочете TDS 601
Позициониране Вътре в сградата
Трафик на ден 500–1500
Структура Дълги спираловидни преплетени

нишки
Материал Винил
Подложка Устойчив винил (пяна)
Обща дебелина, ASTM D-418-68 11.0 мм
Общо тегло, ASTM D-418-68 2.6 кг/м2

Горимост
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1 B1
Измерима устойчивост До +/– 4 %
Антистатични свойства (ASTM D149) 7.0 kV

Техническа спецификация

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата
�
�

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата

�

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата

�

Тъмносиво Кестеняво кафяво

Техническа спецификация

Nomad™ Terra 6050Nomad™ Terra 8100/8150

Matting

Nomad Terra: 8150 За повече информация, моля прочете TDS 603
Обща дебелина, ASTM D-418-68 14.0 мм
Общо тегло, ASTM D-418-68 4.8 кг/м2

Измерима устойчивост Up to +/– 4 %
Горимост
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1 B1
EN1350-1 Bfl.sl
Свойства против подхлъзване
BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130) R11/V10

Matting8 9



Продуктова характеристика

Nomad Optima 9910/9920
Подходящо решение при
натоварен трафик.
Устойчивата алуминиева
конструкция е подходяща
за вътрешни входни зони.

Nomad
Optima Антрацитно черно

Тъмносиво Огнено червено

Кестеняво кафяво Тъмносиньо

Наситено зелено

Гумено покритие Златисто кафяво

Синя боровинка

Червено-кафяво

Предложение за входен дизайн Nomad Optima 9900

(e)
(d)

(c)(b)(a)

• Алуминиевите сегменти са свързани
помежду си с въже от неръждаема стомана,
за да е възможно изтривалката да се навива
и почиства.

• Текстилните части са от Nomad Aqua 9500.
• Гумените уплътнения повишават

издръжливостта на натиск и шумоизолират.
• Лесно почистване.
• Изтривалката се изрязва според желаните

размери.

Nomad™ Optima 9910/9920
Трафик
>5000

За големи търговски обекти с
натоварен трафик е изключи-
телно важно да се инсталира
издръжлива система за входно-
то подово пространство, която
да е в състояние да премахва и
прихваща големи количества
кал и влага и в същото време да
запазва впечатляващия си
външен вид.

Изтривалката Nomad Optima
9900 с алуминиева структура
осигурява еднакво ефективен
резултат в премахването на
мръсотията и на влагата, като не
прави компромис с добрия
външен вид. За разлика от обик-
новените алуминиеви системи,
Nomad Optima има и висококаче-
ствена текстилна част – от
Nomad Aqua 9500. Това осигуря-
ва страхотна попивателна спо-
собност на изтривалката, което
съчетано със стържещата фун-
кцията на алуминия осигурява
максимална ефективност.

Изтривалките Nomad Optima се
предлагат в три вида дълбочина и
с два вида алуминиева конструк-
ция, с различна устойчивост.
Гамата Nomad Optima е идеалното
решение за всички локации и нива
на трафик, по нея могат да преми-
нават пешеходци, пазарни и товар-
ни колички.

Техническа спецификация
Nomad Optima: За повече информация, моля прочете TDS 640
Позициониране Входно помещение
Трафик на ден > 5000
Структура Алуминиеви панели, свързани от железни

въжета, комбинирани с 3М двойно
преплетени текстилни влакна.

Панелна конструкция Алуминий с предпазни гумени уплътнения
отдолу за приглушаване на шума и увеличаване
на издръжливостта на натиск.

Размер Изрязва се до желаните размери
Текстилна част Двойни текстилни полиамидови влакна с

издръжлива гумена подложка.
UV устойчивост, ISO 105 B02 Клас > 6
Горимост
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1 Текстилната част е B1
Предпазване от подхлъзване
BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130) R12
Трафик 9910 – Пешеходци и колички

9920 – Пешеходци, пазарни и товарни колички

9910 9910 9920 9920 9920
Продуктов код 17-1 22-1 17-2 22-2 27-2
Обща височина в мм (а) 17 22 17 22 27
Височина на Alu слоя в мм (b) 12 17 12 17 22
Дебелина на Alu стената в мм (c) 1 1 2 2 2
Alu слой в мм (d) 27 27 27 27 27
Пространство между 2 слоя в мм (e) 5 5 5 5 5
Пространство между 2 стом. въжета 270 270 270 270 270
Тегло (кг/м2) 11.3 12.7 13.8 19.2 21.5

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата
�

Издръжливият алуминий осигурява
висока устойчивост на натиск.

Изключително устойчиво въже
от неръждаема стомана.

Гумените уплътнения
намаляват шума.

Патентованият тексти (Nomad aqua 9500)
абсорбира влагата и изтръгва мръсотията.
Калта попада във вдлъбнатините и става неза-
бележима.

Гумената подложка подсилва
издръжливостта.

Свободното пространство между отделните
елементи позволява мръсотията да попада
вътре без да се задържа на повърхността
(изтривалката е удобна и за преминаване с
токчета).

Nomad™ Optima

Т-образни профили: Разделят сек-
циите на изтривалката. Улесняват
навиването на изтривалката за
по-добро почистване и придават
атрактивен външен вид.

Поддържащи лайсни -
Доставят се при заяв-
ка.

U профил

Аксесоари:
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Nomad
Modular

Предложение за входен дизайн Nomad Modular.

Nomad™ Modular 8300/8900

Ако искате добре-изглеждащо,
оригинално решение за вход-
ното помещение и нямате
нужда от издръжливостта на
алуминиевите панели, най-под-
ходящото решение е Nomad
Modular. Можете да намерите,
разбира се, евтини полиестер-
ни изтривалки, но техният
външен вид и експлоатационни
качества могат да бъдат незадо-
волителни. За впечатляващо
посрещане изберете Nomad
Modular 8300 и 8900.

Елегантният и модерен външен
вид на Nomad Modular е патен-
товано нововъведение на 3М
Design Center, разработено
заедно с изследователската ака-
демия в Милано – Domus
Academy Research.

Благодарение на комбинирана-
та си структура от сглобяващи
се модули, Nomad Modular
осигурява добро съчетание с
интериора на сградата и бърза
и лесна инсталация. Нашите
комбинирани изтривалки са
чудесни асистенти в под-
дръжката на чистота, като пре-
махват и прихващат големи
количества кал и вода.

Nomad Modular
8300/8900

Изтривалки за високи
нива на трафик.
Модулите може да са
само от винил или в
комбинация с текстил.
Изберете най-
подходящия вариант за
Вашия интериор.

Техническа спецификация

Трафик
1500–5000 За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата
�

• Заострените краища на винила осигуряват по-
добро прихващане на калта и мръсотията.

• Комбинираните модули с текстил предлагат
отлична абсорбация.

• Лесна инсталация.
• Лесно почистване.
• Конструкцията издържа и товарни колички.
• Модулите се предлагат по 10 бр. в кашон.

Ръбовете имат няколко различни ъгъла, за да
„атакуват” калта и мръсотията от подметките.

Кухините осигуряват достатъчно място за съби-
рането на по-едри частици мръсотия.

Горните краища са заострени, за да изстъргват
дори трудната за премахване кал.

Малките крачета, разположени под изтривалка-
та, осигуряват добро оттичане.

Снопите с по-тънки влакна абсорбират много
вода, а по-едрите влакна премахват праха.

Патентованите влакна Aqua осигуряват ефек-
тивна абсорбация на влагата и мръсотията.

Благодарение на лесната
система на сглабяне ви е
нужна само отвертка, за
да подредите парчетата.

Размерът на парчетата ви позволява да сглобите
1 квадратен метър за няколко минути.

Уникалната система на прикрепване ви позволя-
ва да пестите материал. Можете да ползвате
повторно вече отрязано парче като го сложите
от другата страна на изтривалката.

Антрацитно Тъмносиво Огнено червено Кестеняво кафя-
черно

Тъмносиньо Наситено зелено

Nomad™ Modular

Matting

Nomad Modular: За повече информация, моля прочете TDS 642
Позициониране
Модул стъргалка 8300 Извън/Вътре в сградата
Комбиниран модул 8900 Вътре в сградата
Трафик на ден До 5000
Вид на трафика Пешеходен

Товарни колички
Материал
Модул стъргалка 8300 Винил
Комбиниран модул 8900 Винил и полиамид
Тегло на модул 8300 9.1 кг/м2

Тегло на модул 8900 10.0 кг/м2

Тегло на текстилната част 8900: ISO 8543 770 г/м2

Ефективно тегло на текстилната част 8900: ISO 8543 635 г/м2

Обща дебелина на модул 8300 17.5 мм
Обща дебелина на модул 8900 21.9 мм
Дебелина на текстилната част на модул 8900: ISO 1766 4.8 мм
Брой снопчета влакна на м2, модул 8900: ISO 1763 110 000
Горимост: EN ISO 9239-1
> Модул стъргалка 8300 Dfl.s2 (Cfl.s1 ongoing)
> Комбиниран модул 8900 Cfl.s1
Измерима устойчивост (%) –0.3
Коефицент на триене BIA ZH 1/571 & DIN 51130 (GE)- NA
Предпазване от подхлъзване
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Nomad Aqua Технологията Nomad Aqua
от 3M
Nomad Aqua е патентована техно-
логия на 3М от 1989г. Нейната
уникалност е в комбинирането на
текстилните нишки в снопове.
Целта е била да се изобрети една
високотехнологична текстилна
изтривалка, способна да премахва
финия прах и влага по-добре от
обикновените изтривалки.

• Плетката се е състояла от две
комбинирани влакна: голямо и
твърдо влакно за остъргване и
по-фино и малко влакно за
абсорбиране на водата.

• В днешно време се предлагат
три десена, в зависимост от нуж-
дите и дизайна: раиран модел за
нисък трафик, кариран за среден
трафик и преплетен модел за
висок и натоварен трафик.

• Използват се два вида материал:
полиамид и полипропилен.
Първият осигурява издръжли-
вост за висок и натоварен тра-
фик, вторият е по-подходящ за
среден и нисък трафик.

• Структурата на всички продук-
ти Aqua е идентична – огънати
снопи влакна. Те осигуряват
чудесно премахване и предпаз-
ване от мръсотията. Тази уни-
кална конструкция спомага за
прихващането и задържането на
калта и не позволява пренасяне-
то й вътре в сградата.

Nomad™ Aqua

Малки, фини влакна за абсор-
биране на вода.

Конструкция от огънати снопи
влакна, прихваща и задържа
мръсотията.

Винилова основа за самостоя-
телно позициониране и мъхе-
ста нетъкана подложка за вгра-
дено поставяне на пода.

По-големи, твърди влакна за
остъргване на полепналата
мръсотия.

След като посетителят влезе вътре
в сградата, най-важно е останалата
мръсотия и влага да бъдат отстра-
нени от подметките максимално
бързо. Изтривалката трябва еднов-
ременно с това да подчертава инте-
риора, без да прави компромис с
добрия външен вид.

Гамата Nomad Aqua ви предлага
уникално решение. За разлика от
обикновените изтривалки, про-
дуктите Aqua представят патенто-
ваната технология на преплитане
на грапав материал с фини влак-
на, за по-ефективно премахване
на мръсотия и влага от обикнове-
ните входни изтривалки.
Конструкцията на изтривалките
прихваща мръсотия и влага.

Предимствата на продуктите
Nomad Aqua са:
• Изключителен ефект в премах-

ването на кал и задържането й.
• Изключителен ефект в премахва-

нето и задържането на влага.
• Запазват и подчертават

добрия външен вид.
• Чудесна издръжливост.
• Лесна поддръжка.
• Лесна инсталация, не са необхо-

дими специални инструменти.
• В гамата има подходящо реше-

ние за всички нива трафик.

Предложение за входен дизайн – Nomad Aqua 9500.

Nomad™ Aqua
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Nomad Aqua 9500
Подходящо решение за
натоварен трафик.
Продуктът е създаден
за вградена подова
конструкция за
позициониране вътре
в сградата.

• Патентована технология от 3М със съединяване
на два вида огънати снопи влакна, в преплетен
дизайн.

• Ново поколение изтривалка с мъхеста нетъкана
подложка за вградено поставяне на пода.

• Отлично ниво на негоримост
(погледнете техническата спецификация).

• Подходящи са за натоварен трафик, като първа
или втора входна изтривалка.

• Преплетеният дизайн допринася за добрия
външен вид на интериора.

• Лесно почистване.
• Продуктите се предлагат на ролки широки 2

или 4 м и на фиксирани размери с дължина 2
или 4 м.

Антрацитно Тъмносиво Червено-кафяво Златисто-кафяво
черно

Синя боровинка Тъмносиньо Наситено зелено

По-едри влакна за улавяне на мръсотията.

Малки влакна абсорбират излишната вода.

Огънатите снопи влакна са в преплетен
ред, за да улавят повече кал.

Характеристика на мъхестата нетъкана
подложка:
• Издръжливост и устойчивост на натова-

рен трафик.
• Повишена устойчивост на огън и дим.
• Не губи обема си.
• Буферен ефект за смекчаване на шума и

за омекотяване на стъпването.

Продуктова характеристика

Трафик
>5000

Техническа спецификация

�

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата

Nomad Aqua 9200
Подходящ продукт за
високи нива на
трафик.
Текстилна изтривалка
за приложение във
входните
пространства.

• Патентована от 3М конструкция на комби-
ниране на два вида влакна в преплетен
дизайн.

• Подовата подложка създава изключителен
комфорт при вървене, благодарение на мека-
та латексова основа.

• Издържа на натоварен пешеходен трафик.
• Предлага се на ролки по 1.8 м х 10 м или на

фиксиран размер с дължина 1.8 м (и 1.8 м
ширина).

• Висока абсорбация на вода.
• Издръжа на висок трафик.
• Създава уют.

Златисто-кяфяво Тъмносиво

Продуктова характеристика

Nomad Aqua 9200: За повече информация, моля прочете TDS 628
Позициониране Входни пространства
Трафик на ден > 5000
Основа Мека латексова пяна
Общо тегло, ISO 8543 5,8 кг/м2

Тегло на влакното, ISO 8543 770 г/м2

Обща дебелина ISO 1765 17 мм +/– 1 мм
Дебелина на влакната, ISO 1766 4.8 мм
Брой снопчета влакна на м2 ISO 1763 110 000
Дизайн Преплетен
Съединяване на влакната с основата
Преплетен бод ISO 4919 > 90 N
Горимост:
NF P92507 (FR) M3
EN 13501-1 Cfl.s2
Трайност на цветовете ISO 105 B02 Клас 6
Устойчивост на размера < -0,4%

Техническа спецификация

Трафик
>5000

�

Патентована технология на двойно преплита-
не на влакната с комбиниран
дизайн за улавяне на мръсотията.

Малките влакна абсорбират излишната вода.

Едрите влакна притежават абразивни качества.

Отворената конструкция позволява влагата да
се разпредели равномерно в изтривалката.

Плътно съединяване на влакната с подложка-
та за по-голяма издръжливост.

Дебел слой латексова подложка:
• Омекотява при стъпване и осигурява

комфорт
• Увеличава устойчивостта при

по-натоварен трафик

Nomad™ Aqua 9500 Nomad™ Aqua 9200

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата

Nomad Aqua 9500: За повече информация, моля прочете TDS 620
Позициониране Вътре в сградата
Трафик на ден > 5000
Структура Огънати снопи влакна
Материал на влакната Полиамид
Дизайн Преплетен
Основа Мъхеста нетъкана подложка

от полиамид и полиестер
Обща дебелина, ISO 1765 10.0 мм
Дебелина на влакната, ISO 1766 4.8 мм
Общо тегло, ISO 8543 2.8 кг/м2

Тегло на влакното, ISO 8543 0.770 кг/м2

Горимост
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1 B1
EN 1350-1 Cfl.sl
UV устойчивост, ISO 105 B02 Клас > 6
Устойчивост на размера, ISO 2551 < -0.9 %
Антистатични свойства, ISO 6356 1.1kV
Предпазване от подхлъзване BIA test
(ZH 1/571 & DIN 51130) R12/V10
Акустични свойства, ENISO 717-2 ∆Lw = 34 dB
Коефициент на абсорбация
на звука EN ISO 11654 αw = 25

0845-CPD-CX10102
EN 14041 :2004
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Nomad Aqua 8500: За повече информация, моля прочете TDS 621
Позициониране Вътре в сградата
Трафик на ден 1500–5000
Структура Огънати снопи влакна
Материал на влакната Полиамид
Дизайн Преплетен
Основа Винил
Обща дебелина, ISO 1765 8.0 мм
Дебелина на влакната, ISO 1766 4.8 мм
Общо тегло, ISO 8543 3.6 кг/м2

Тегло на влакното, ISO 8543 0.770 кг/м2

Горимост
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1 B1
EN 1350-1 Cfl.sl
UV устойчивост, ISO 105 B02 Клас 6
Устойчивост на размера, ISO 2551 +/– 2 %
Предпазване от подхлъзване BIA test R12/V10
(ZH 1/571 & DIN 51130)

Продуктова характеристика

Nomad Aqua 6500
Подходящо решение за
средно ниво на трафик.

Текстилна изтривалка
за позициониране вътре
в сградата.

• Полипропиленова двойно-преплетена кон-
струкция от огънати снопи влакна; кариран
дизайн.

• Устойчива винилова основа, позволяваща само-
стоятелно позициониране на изтривалката.

• Препоръчва се да се поставя като втора изтри-
валка при средно ниво на трафик.

• Лесно почистване.
• Предлага се на рула и с фиксирани размери.

Антрацитно Тъмносиво Огнено червено Кестеняво кафяво
черно

Тъмносиньо Наситено зелено

Nomad™ Aqua 6500Nomad™ Aqua 8500

По-големи влакна за улавяне на мръсотия.

Малки влакна за абсорбиране
на излишната вода.

Кариран дизайн.

Здрава винилова основа предпазваща подо-
вата настилка от мръсотията и предотвратя-
ваща преместване на изтривалката.

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата

Трафик
500–1500

Техническа спецификация

�

Продуктова характеристика

Nomad Aqua 8500
Подходящо решение
за висок трафик.

Текстилна
изтривалка за
позициониране вътре
в сградата.

• Комбинация от два вида влакна в атрактив-
но преплетен дизайн.

• Солидна винилова основа за самостоятелно
позициониране.

• Отлично ниво на негоримост
(погледнете техническата спецификация).

• Лесно почистване.
• Продукта се предлага на рула или във фик-

сирани размери.

Антрацитно Тъмносиво Огнено червено Кестеняво
черно кафяво

Тъмносиньо Наситено зелено Червено-кафяво Златисто кафяво

По-големи влакна за улавяне на мръсотия.

Малки влакна за абсорбиране
на излишната вода.

Конструкция от огънати снопи влакна,
прихваща и задържа мръсотията.

Здравата винилова основа предпазва подо-
вата настилка от мръсотията и предотвра-
тява преместване на изтривалката.

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата

Трафик
1500–5000

Техническа спецификация

�

Nomad Aqua 6500: За повече информация, моля прочете TDS 622
Позициониране Вътре в сградата
Трафик на ден 500–1500
Структура Огънати снопи влакна
Материал на влакната Полипропилен
Дизайн Кариран
Основа Винил
Обща дебелина, ISO 1765 9.0 мм
Дебелина на влакната, ISO 1766 7.0 мм

Общо тегло, ISO 8543 4.0 кг/м2

Тегло на влакното, ISO 8543 0.830 кг/м2

Горимост
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1 BS4790-87 Class Low/Med
EN 1350-1 Efl.sl
Устойчивост на размера, ISO 2551 +/– 2 %
Предпазване от подхлъзване BIA test
(ZH 1/571 & DIN 51130) R12/V10
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Nomad Aqua 4500
Комбиниран дизайн,
ефективен в премахване
на мръсотия и
абсорбиране на вода.

• Подходящо решение за търговски обекти,
офиси и ресторанти.

• Ефективно премахване на мръсотия и влага.
• Висока издръжливост.
• Приятни цветове и дизайн.
• Лесно почистване – с прахосмукачка.
• Предпазва подовите настилки и мокети.

Антрацитно Кестеняво Тъмносиньо Наситено зелено
черно кафяво

Nomad™ Aqua personalised mattingNomad™ Aqua 4500

Продуктова характеристика

По-големи влакна за улавяне на мръсотия.

Малки влакна за абсорбиране
на излишната вода.

Атрактивен, раиран дизайн.

Здравата винилова основа предпазва подовата
настилка от мръсотията и предотвратява пре-
местване на изтривалката.

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата

Трафик
< 500

�

Nomad Aqua 4500: За повече информация, моля прочете TDS 624
Позициониране Вътре в сградата
Трафик на ден < 500
Структура Огънати снопи влакна
Материал на влакната Полипропилен > 85%
Дизайн Раиран
Основа Винил
Обща дебелина, ISO 1765 6.0 мм
Общо тегло, ISO 8543 3.1 кг/м2

Горимост
NF P95506 (FR) M3

Техническа спецификация

Продуктова характеристика

Персонализирани изтривалки
Nomad Aqua

Подходящи са за висо-
ки нива трафик.
Текстилните изтри-
валки с лого са пред-
назначени за вътреш-
но приложение.

• Комбинация от два вида влакна в преплетен
дизайн.

• Отлична резолюция при принтиране.
• Отлични показатели за принтиране:

31 стандартни цветове, без ограничение в
броя на цветовете върху изтривалката.

• Устойчивост на висок трафик.
• Предлагат се в стандартни размери, както

и в размери по желание до 2 м ширина и
6 м дължина.

Комбинация от едри влакна за улавяне
на мръсотията и фини влакна за абсор-
бация на оттичащата се вода.

Солидната гумена основа предпазва
подовите настилки от надраскване и
предотвратява преместване на изтривал-
ката.

За употреба:

Вътре в сградата

Входно помещение

Извън сградата

Персонализирана изтривалка Nomad Aqua:
За повече информация, моля прочете TDS 626
Позициониране
Трафик на ден
Структура
Материал на влакната
Основа
Общо тегло, ISO 8543
Тегло на влакното, ISO 8543
Обща дебелина, ISO 1765
Дебелина на влакната, ISO 1766
Ширина на канта
Горимост и задимяване
DIN 4102 Part 14
Цветова устойчивост, ISO 105 B02

Вътре в сградата
До 5000
Огънати снопи влакна
Полиамид
Синтетичен каучук
4050 г/м2

900 г/м2

7.0 мм
5 мм
20 мм

B1
Клас > 6

Техническа спецификация

�

Трафик
500–1500

MattingMatting20 21



Аксесоари Поддръжка и почистване Въпросник за избор
на най-подходящ продукт

Целта на въпросите е да ви насочат към най-правилния избор на изтривалка, която да отговаря
точно на вашите нужди.

Изчислете трафика, който преминава през сградата на ден:
• < 500 Нисък трафик
• 500 – 1500 Среден трафик
• 1500 – 5000 Висок трафик
• > 5000 Натоварен трафик

Идентифицирайте вида мръсотия, която се внася в сградата:
• Кал
• Влага
• Сняг
• Сол
• Масло
• Друго:

Изчислете точно колко е размерът на входното пространство
(по-голяма изтривалка ще има по-голям ефект):
• < 5 м2

• 5 – 10 м2

• 10 – 30 м2

• 30 м2

За най-добри резултати, при наличност на достатъчно пространство,
поставете изтривалка с минимален размер шест крачки.

Изберете изтривалката според разположението й:
• Извън сградата
• Вътре в сградата
• Във входното помещение
• Покрит вход с навес
• Открит вход
• Други: (пр.: в асансьори, скорозавършени пространства)

С тази информация 3М или оторизиран дистрибутор ще могат да ви помогнат да изберете
най-подходящата изтривалка за Вашите нужди.

Ъглов профил

Лепило

Фиксираща лайсна

Правилното, регулярно почиства-
не на изтривалките:
• Удължава техния живот, като

намалява абразивния ефект от
мръсотията върху влакната.

• Увеличава тяхната ефективност,
чрез намаляването на повторно
пренасяне на вече попадналата
в тях мръсотия и вода, вътре в
сградата.

• Поддържа добрия външен вид
на изтривалките и интериора.

BS 7953;99 гласи „От съществена
важност за неотразим външен вид
на всяка входна система е честото
почистване и поддръжка.” Избор,
инсталация, поддръжка на входни
подови системи BS 7953;99
(Налични от BSi)

Продуктова ефективност

Ако се изпълнят следните условия:
правилно позициониране на
Nomad за експлоатация; при тра-
фик, за който е предназначена;
поддръжка спрямо инструкциите и
процедурите на 3М за поддръжка
и почистване, очакваната
продължителност на функциона-
лна експлоатация на продуктите
Nomad е 5 години (с изключение
на Nomad Aqua 4000, при която
продуктовата ефективност е 3
години).

За повече информация прочетете
за процедурите за почистване и
поддръжка.

Nomad Terra

Ежедневно почиствайте с прахосму-
качка. Лесно можете да обърнете
изтривалката и да изтръскате калта.

Веднъж седмично почиствайте с вода
и използвайте стандартни почиства-
щи препарати.

Nomad Aqua

Почиствайте ежедневно с прахосму-
качка и веднъж седмично с вода и
стандартни почистващи препарати.

Периодично се препоръчва специали-
зирано почистване в дълбочина.

Съединяваща лента

Matting

Предлагат се в два размера.
Препоръчва се среден ъгъл на профила
(7.5 мм) за Nomad™ Aqua и Nomad Terra
6050 и 6250. Широк ъгъл се препоръчва
(11 мм) за Nomad Terra 9100, 8100 и
8150.

• Нископрофилна лайсна от неръждаема
стомана с изпъкнали, вертикални
шипове, предназначена за фиксиране на
изтривалките Nomad Terra 8100 и 9100
за намаляване на слягането и
вдлъбването.

• Употребяват се навсякъде – вътре, в
междинното помещение и навън.

Позволява лесното съединяване на
изтривалките.

Употребява се в комбинация със съеди-
няващата лента, за съединяване на
винилови изтривалки в една с желания
размер.
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Natwest Bank,
Великобритания

Летището в Осло,
Норвегия

Болница Алберт Швайцер,
Дордрехт, Холандия

Кино Синсити, Тревизо,
Италия

VW, Берлин, Германия Ректорат, Кретей,
Франция

Дистрибутор:
3М Търговско представителство
Младост 4, Бизнес парк, сграда 4
1766 София, България
Телефон: +359 2 960 19 11
Факс: + 359 2 960 19 26
Email: innovation.bg@mmm.com
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