
Co splňuje výrobní materiál 
podložek Ecoblue® ?
Ochrana životního prostředí je a vždy 
bude důležitou součástí naší moderní 
společnosti. Z tohoto důvodu je důle- 
žité zvláště pečlivě a ekonomicky 
využívat přírodní zdroje.  Už nestačí 
pouze vyrábět ekologické, avšak 
jednorázové produkty. Materiály 
budoucnosti by měly zajistit výrobu 
způsobem šetrným k životnímu pros- 
tředí a být maximálně recyklovatelné. 

Výhody podložek Ecoblue® ?
Vyrobeno z ekologického PET. 
Chrání před poškrábáním a poničením. 
Vysoce odolné.
Bez PVC a bez zápachu - žádné toxické 
chemikálie.
Ideální pro alergiky.
Se strukturovaným povrchem. 
Odolné proti skluzu.
Ručně vyráběné.
Kompatibilní se systémy 
podlahového vytápění.
2 letá záruka proti poškození.

Materiál, který splňuje všechny tyto 
ekologické a ekonomické požadavky je 
polyethylen tereftalát (PET). Ochranné 
podložky Ecoblue®  RS Office Products 
jsou 100% recyklovatelné. Neobsahují 
PVC. Díky svým vynikajícím vlastnostem  
tento materiál nahrazuje PET syntetický 
materiál, který je známý a používaný 
již dlouhou dobu, např.  obaly, nádoby, 
plastové fólie a hlavně pro lahve na 
nealkoholické nápoje. 

Podložky pod židle -Ecoblue® 
příroda u tvých nohou...

Podložky pod židle jsou praktickou ochranou podlah a koberců. Chrání povrch před 
drobnými škrábanci nebo před opotřebením místa, která jsou kolečky židle nejvíce namáhána. 

Typ podložky Ecoblue® se hodí pro hladké podlahy, ke kterým dokonale přilne.

* příklady praktického využití



Podložky Ecoblue® jsou ideální 
na ochranu podlahy, při používá-
ní kancelářských židlí s kolečky.
Díky sofistikovanému výrobnímu 
procesu chrání podložka vaši podlahu 
účinně před poškrábáním a typickými 
znaky každodenního opotřebení.

Drahá oprava nebo výměna 
podlahy je minulostí.

Na rozdíl od běžných PVC nebo 
vinylových podložek jsou ochranné 
podložky Ecoblue® absolutně bez 
zápachu a zcela bez škodlivých nebo 
toxických látek. Jsou dokonale vhodné 
pro děti a alergiky.
Využití najdou v kanceláři nebo na 
jiných pracovištích i v domácnosti. 

Vracíme přírodě zpět...
Vyrobeno z PET materiálu šetrného k životnímu prostředí, po použití může být  

dokonce několikrát recyklováno. To chrání životní prostředí a šetří energii.

Rozměry              d   x  š / cm Řada 07 Řada 08

75 x 120           07-0750 08-0750

90 x 120           07-0900 08-0900

110 x 120           07-1100 08-1100

130 x 120

150 x 120 07-1500 08-1500

07-1300 08-1300

O

Ecoblue® Řada 07

Ecoblue® Řada 08

Ecoblue® Řada  07
NA KOBERCE
s kulatými výstupky:

Určeno pro měkké podlahy 
zejména koberce. Pomocí 
speciálních kulatých výstupků 
udržují podložku na místě. 
Tloušťka podložky: 2,1 mm 
Výška nopku: cca 2,1 mm

Ecoblue® Řada  08
NA TVRDÉ PODLAHY
s protiskluzovou  vrstvou:

Tepelně svařovaná VAB® fólie 
na bázi antigenu zaručuje doko- 
nalé přilnutí ke tvrdé podlaze. 
Tloušťka podložky: 1,8 mm

Made in Germany

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 04/2020.




