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SIXFORM STAR
10 és 18 mm magas

Iránysemleges, átöblíthető, rendkívüli 
járásbiztonságot nyújt, bevásárlókocsival,
kerekesszékkel, babakocsival is jól járható.
Ideális különleges formákhoz és 
forgóajtóba. Rendkívül jól terhelhető.

Csak csillaggal az igazi!

SYSTEM SCHEYBAL AS
Keretek mérték után:
L-profil keretek a lábtörlők beépítéséhez

Erősségünk a minőség, rugalmasság, gyorsaság
és vevőbarát kiszolgálás

Szabadalmaztatott összekötőkapcsokSIXFORM STAR 10 mm SIXFORM STAR 18 mm



MITWELL SUPER
22 és 27 mm magas

Mindkét oldala használható. Optimális 
tisztítóhatás: az áthaladás során rugalmas
gumihullámok távolítják el a szennyeződést
a cipőről.
A szennyeződés áthullik a lábtörlőn és a
felület sokáig tiszta marad. Rendkívül nagy
tárolókapacitás.

Legcélszerűbb besüllyeszteni Scheybal AS
alumínium kerettel.
AN rámpás kerettel meglévő burkolatra is
helyezhető.

SYSTEM SCHEYBAL AN
Méretre gyártható rámpás keretek lábtörlők
elhelyezésére meglévő burkolaton.

Célunk, hogy hatékony és komplett megoldásokat
kínáljunk a bejáratokhoz



MEGA MAT System
23 és 28 mm magas

Az UV-álló kültéri lábtörlők különböző
járófelületei minden durva szennyeződést
leszednek a cipőről.
A beltéri lábtörlők kiváló minőségű 
szőnyegbetétjei összegyűjtik a port és 
nedvességet.

Elhelyezhetők süllyesztve, vagy meglévő
burkolatra.

A bejárat a cég névjegykártyája
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SCHEYBAL SYSTEM

Ez a jól variálható rendszer optikailag és
funkcionálisan is sokféle kialakítási és
kombinálási lehetőséget kínál az 
építészeknek és belsőépítészeknek.

A különböző járófelületű profilok kombinálása
optimális tisztítóhatást biztosít

MEGA-MAT LOGO/TEX
HATÉKONY ÉS REKLÁMÉRTÉKŰ

• Speciális poliamid és alumínium csuklószerkezet
helyettesíti a sodronyt. Mind a profilok, mind a
járófelületek egyszerűen cserélhetők.

• Könnyen felgöngyölhető

• Lépészajcsökkentés

• 90%-ban újra hasznosítható

• Záródugók védik az oldaléleket

• A rugalmas végprofil mm pontos méretezést tesz
lehetővé Tetszőleges formára gyártható



ALPHA-MAT System
12 mm magas

A MEGA-MAT rendszer továbbfejlesztése,
kisebb profilmagassággal és új 
megjelenéssel. 
A design az építészek legmagasabb 
igényeinek is eleget tesz.
Elhelyezhető süllyesztve és meglévő 
burkolaton.
Jól alkalmazható forgóajtókban.
Ideális felújításoknál.

Mindig két lépéssel előbbre –
minőségben, formában és funkcióban

ALPHA-MAT G
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MEGA-SMART
15 mm magas

Egyszerű megjelenésű, könnyen kezelhető,
csúszásmentes és mindenek előtt a 
legnagyobb forgalomnál is alkalmazható.
Nagyon stabil, abszolút járásbiztonságot
nyújt és bevásárlókocsival, kerekesszékkel,
babakocsival is jól járható.
Ideális különleges formákhoz.

Lábtörlőinkkel tisztaságot, komfortérzetet
és járásbiztonságot nyújtunk megrendelőinknek.

• Vastagság 15 mm

• Különleges formák készítésére 
is alkalmas

• Felgöngyölhető

• Mindkét oldala használható

MEGA SMART

• Vastagság 17 mm

• Különleges formák készítésére 
is alkalmas

• Felgöngyölhető

• Különböző színű szőnyegbetétekkel szállítható.

MEGA SMART TEX



„Osztrák Minőség“ védjegy
Tanúsított minőség

„Bécsi termék“
Exkluzív márkajel

QUALITY AWARDS

KNOW HOW 

– Több, mint 40 éve a lábtörlők specialistája

– sok éves tapasztalat az anyaghasználatban
és beépítésben

– megbízható minőség, lebonyolítás
és szállítás

– bármely méret és szinte minden forma
kialakíthaó

MORIZ
a Scheybal cég kabalamacskája is a tisztaságot, a 
kényelmet és a biztonságot kedveli

www.scheybal.com

Magyarországi képviselet:
M-FLOORS Bt. 1031 Budapest, Petúr u. 17/a.
Tel.: (1)242 2145, Fax: (1)250 9018
e-mail: info@m-floors.hu
Honlapcím: www.m-floors.hu


