


RÓLUNK

Cégünk családi vállalkozásként 2006 óta foglalkozik csúszásmentesítési technológiák, akadály és padlójelölő termékek 
forgalmazásával és kivitelezésével. Gyakorlatilag minden típusú járófelülethez rendelkezünk megfelelő technológiával és 
szaktudással a balesetek megelőzésére, az lehet fém, fa, üveg, PVC, kerámia, gránit, márvány, műanyag, ipari padló stb. 
Burkolatok csúszásmentesítésére többféle eljárást alkalmazunk, vannak az import termékeink, GRIT csúszásgátló 
padlólemezek, GRP csúszásmentes rácsok, csúszásgátló szalagok, uszodai szőnyegek, csúszásmentes padló és jelölő 
festékek, szivacs biztonsági védőprofilok. Az antiSLIP kémiai csúszásgátló rendszerünket, olyan hidegburkolatokhoz 
ajánljuk, amelyek elsősorban  vizesen csúsznak. Szárazon és vizesen balesetveszélyes területekre a RINIVI antiSlip Floor 
exkluzív csúszásgátló bevonataink jelentenek biztos megoldást a csúszós burkolatokra, ezt a termékünket lehet alkalmazni 
pl. fa, rozsdamentes fém, üveg, akril, polírozott magas fényű padlóburkolatokhoz is. Minden termékünk világszínvonalú, ez 
azért is fontos, mert mint munkáltató, üzemeltető, tulajdonos egy esetlegesen bekövetkező elcsúszásos balesetnél igazolni tudja, 
hogy olyan technológiát, terméket alkalmaz, mely mindenben megfelel a legszigorúbb hazai és nemzetközi előírásoknak. 
Rendelkezünk FSC2000 Print felületi súrlódási ellenállást mérő hordozható készülékkel, ami a járófelületre helyezve a lábak 
mozgását szimulálja és így pontosan behatárolhatóak a problémás felületek. Saját márkás termékeinkre egyedi árakat tudunk 
adni, így már nem kell azt a kockázatot vállalni, hogy a csúszós, balesetveszélyes burkolaton bekövetkező baleseteknél akár 
kártérítést is keljen fizetni, amelynek összege többszöröse is lehet, mint bármelyik csúszásmentesítési eljárások költsége. Az 
összes termékünk kivitelezését „házilag” is el tudják végezni így a munkadíjat is meg tudnak takarítani. Napjainkra elértük, 
hogy ebben az iparágban úgy árban és technológiában az ország piacvezetői lettünk. 

Ne késlekedjen, jelezze felénk, hogy milyen jellegű balesetveszélyes burkolataik vannak (mert valószínűleg sajnos vannak), 
segítünk közösen a legjobb megoldást kiválasztani, hogy elkerüljék az elcsúszásból eredő problémákat.

RINIVI ANTISLIP KFT
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KÉMIAI CSÚSZÁSMENTESÍTŐ RENDSZER

Az antiSLIP rendszerünk a megoldás a csúszós, nedves járófelületek 
problémájára. A termék 3 egyszerű lépésben alkalmazható, ez nem egy 

bevonat és teljesen láthatatlan. A kezelés nem befolyásolja a burkolat 
eredeti megjelenését. Alkalmazható kerámia, gress, gránit, terrazzo, 

márvány, mészkő, lemez, kád és zuhanytálca felületeken.

Célterület: Úszómedencék, öltözők, zuhanyzók, szaunák, konyhák, folyosók, 
lépcsők, bejáratok, stb. Bárhol, ahol a nedves, csúszós padló veszélyt jelent.

Az antiSLIP kémiai csúszásmentesítő kezelés megváltoztatja a padlózat 
súrlódási ellenállását nedves és száraz állapotban egyaránt. A megoldás 

lehetőséget biztosít a balesetekből származó közvetlen és közvetett 
költségek csökkentésében. Minden egyes kezelt padozat javított 

csúszásellenállása, legalább négy évig fennmarad, közvetlenül a kezelés 
után a súrlódási együttható minimum érték 0,71µ, ami a DIN51130 

szabvány szerint R13 de, a garanciális időn belül is a minimális súrlódási 
együttható értéke 0,64 µ marad, melyet az FSC-2000 Print dinamikus 

automata súrlódásmérő készülékkel mérünk és tételesen 
dokumentálunk. (megfelelő tisztítás mellett). 

NEDVES-CSÚSZÓS JÁRÓFELÜLETEK 
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KÉMIAI CSÚSZÁSMENTESÍTŐ RENDSZER

Előnyök:
 Láthatatlan
 Nem képez bevonatot
 Nincs száradási idő
 Lassítja a baktériumok szaporodását
 Biológiailag lebomló
 Kül és bel téren alkalmazható
 3 év garancia (megfelelő tisztítás mellett)
 Nemzetközileg tesztelt pl.: DIN51097 (rámpa teszt)  szerint a kezelés a legmagasabb követelményt elégíti ki 24ºC osztály, 

súrlódási együttható érték min: 0,64 µ
 A csúszásmentesítő rendszerünk az ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály tanúsítványaival rendelkezik.
A kezelt felületről FSC 2000 Print készülékkel súrlódási együttható (µ érték) méréseket készítünk, mely 
csúszásellenállás vizsgálatok az alábbiak szerint viszonyulnak egymáshoz.

NEDVES-CSÚSZÓS JÁRÓFELÜLETEK 

ÉRTÉKELÉSI CSOPORT                          SÚRLÓDÁSI 
EGYÜTTHATÓ /µ  érték/                                                   

DIN 51130 SZERINT
ÉRTÉKELÉSI CS.                              

SÚRLÓDÁSI 
EGYÜTTHATÓ /µ  érték/                          

DIN 51097 SZERINT 
ÉRTÉKELÉSI CS.                          

SÚRLÓDÁSI 
EGYÜTTHATÓ /µ  érték/                          

Nagyon gyenge          
Alacsony                         
Közepes
Jó
Nagyon biztonságos

0.00 - 0.21 µ          
0.22 - 0.29 µ                                         
0.30 - 0.42 µ                
0.43 - 0.63 µ                
0.64 - 1.00 µ                

R9         
R10                 
R11
R12
R13

0.00 - 0.17 µ          
0.18 - 0.34 µ                        
0.35 - 0.50 µ
0.51 - 0.70 µ
0.71 - 1.00 µ

A         
B                     
C

0.21 - 0.31 µ          
0.32 - 0.43 µ                       
0.44 - 1.00 µ

Forrás: Terjék Anita publikáció ÉMI, 2009. április 03. 3



RINIVI ANTISLIP FLOOR EXKLUZÍV, ÁTLÁTSZÓ 
CSÚSZÁSGÁTLÓ BEVONAT

A RINIVI antiSLIP Floor egy kétkomponensű, vizes bázisú, 
poliuretán bevonat. 

Felhasználási területe: lépcsők, rámpák, uszodák, teraszok, bejáratok, 
fürdőkádak, zuhanyzók, egészségügyi intézmények, ipari létesítmények, vízi 

sporteszközök, hajók, stb.
                                        

RINIVI antiSLIP Floor S, L, XL szemcseméretekben készül, ideális 
megoldás akár a magas fényű, polírozott, akryl, fa, fém, üveg, kerámia, 

gránit, márvány, mészkő, PVC, beton, stb. burkolatok 
csúszásmentesítésére.

Mivel az alap termék áttetsző, így kiválóan alkalmas magas fényű polírozott 
márvány, gránit, kerámia és lakkozott faburkolatok csúszásmentesítésére, 

mert az eredeti színe és fénye teljes mértékben megmarad, ezért rendkívül 
igényes megjelenést biztosít.

Mondjon búcsút a csúszásgátló szalagoknak és a szőnyegeknek, mert a RINIVI 
antiSLIP Floor exkluzív, átlátszó csúszásgátló bevonattal kiragasztás után 
gazdaságosan lehet kialakítani akár 5-10cm szélességben csúszásgátló 

csíkokat, sokkal hosszabb élettartam, lényegesen esztétikusabb megjelenés.  

MAGASFÉNYŰ,LAKKOZOTT  BURKOLATOK 
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RINIVI ANTISLIP FLOOR EXKLUZÍV, ÁTLÁTSZÓ 
CSÚSZÁSGÁTLÓ BEVONAT

A RINIVI antiSLIP Floor típusai szemcseméret szerint:

„S” finom szemcseméret, ajánlott mezítlábas környezetben
„L” közepes szemcseméret, ajánlott mezítlábas és cipős közlekedéshez
„XL” durva szemcseméret, ajánlott nagy forgalmú, ipari közlekedésnél 

A termék jellemzői: 

 Környezetbarát poliuretán bevonat
 Finom, közepes és durva (S, L, XL) szemcseméret 
 Könnyen tisztítható bármilyen szabványos takarító géppel 
 A termék alapszíne teljesen áttetsző de, színezhető RAL szerint
 Hőállóság: -30°C - +96°C
 Könnyű, rövid telepítési idő, 8 óra száradás után járható,
     teljes kikeményedés 5 nap
 Csúszásgátlóhatás: R11-R13
 A bevonat tartóssága min. 3-5 év 
 A csúszásmentes bevonat az ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI osztály 

tanúsítványával rendelkezik. 1év garancia!
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ANTIBAKTERIÁLIS USZODAI SZŐNYEGEK

Ultima: Kivételes vízelvezetést és komfort érzetet biztosít, a kissé domború 
hajlított felülete könnyedén levezeti a vizet, biztosítva ezzel a csúszásmentes 

biztonságos és száraz felületet. A tetején lévő lágy és rugalmas dudorok 
kényelmes és puha járást biztosítanak mezítláb is. Antibakteriális adalékának 

köszönhetően kitűnően véd a fertőzések kialakulása ellen.
A tekercsek saját csatoló elemeivel könnyedén bármilyen hosszúságú és 

szélességű szőnyeg építhető belőle.
Mérete: 58cmx16m/tekercs vastagság 9mm, súly 2.2kg/m2 

Rendelhető színek: bézs, világoskék, szürke

Laguna: Modul szerkezetű antibakteriális csúszásmentesítő szőnyeg, 
20x20cm-es elemekből, változatos alakba és mintába rakható össze.

 Technikai információk:
 Anyaga UV sugárzásálló, speciális vinyl antimikrobiális adalékkal

 Vastagság 9mm
 Súly 4.1kg/m2

 Csomagolás 50db/doboz

Rendelhető színek: bézs, sötétkék, pasztellkék, tengerzöld, antik vörös, szürke    

VIZES-CSÚSZÓS JÁRÓFELÜLETEK, USZODÁK 
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GRP-GRIT CSÚSZÁSMENTES PADLÓBURKOLÓ LEMEZ

Csúszásmentes GRIT granulátum lemez (üvegszál erősítésű poliészter kemény 
gyémánt alumínium-oxid) egy rendkívül ellenálló anyag. A termék 
elpusztíthatatlan, teljesen törhetetlen, ellenáll a rendkívüli időjárási 
viszonyoknak is. A lemezek kiváló minőségű rendkívül erős színtartó és 
rugalmas anyagok, könnyű súlya miatt könnyen kezelhető és telepíthető, 
kapható lépcső elem, élvédő és sík tábla kivitelben. Nagyon hatékony, gyors, 
biztonságos megoldás minden csúszós padlón és lépcsőn, alkalmazható 
gyalogos és járműközlekedésnél, rámpák, munkaállványok és bármilyen 
burkolatra, roncsolásmentesen felszedhető és újra telepíthető.

GRIT lemez tulajdonságai:
 Nagy csúszásgátlóhatás, csökkenti a megcsúszás veszélyét
 Rendkívül erős ezért hosszú élettartamú
 Hatékony vizes, olajos és zsíros padlón
 Egyszerűen és könnyen telepíthető
 Nem vezető, megakadályozza a veszélyes áramütést
 Terhelhető ezért alkalmas járműközlekedésnél
 65%-kal könnyebb, mint az acéllemez
 Elérhető minden RAL színben
 Egyedi méretekben is rendelhető
 Kapható 2-4mm vastagságban
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GRP-GRIT CSÚSZÁSMENTES PADLÓBURKOLÓ LEMEZ

GRIT lemez tulajdonságai:

 Finom, közepes és durva szemcseméret
 UV álló

 Tűzvédelmi osztályozás B-s1 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 
szerint

 Szakító modulusa legalább 7.1GPa így akár hétszer erősebb, mint az 
azonos súlyú lágyacél

 Hővezetés: 0.2w/mK
 Szakítószilárdság: 123MPa
 Hajlítószilárdság: 193MPa

Garancia 5 - 10 év!

 Garancia: Anyagában színezett lemezekre 10 év
                 Festett lemezekre felhasználástól függően 5 – 10 év  

CSÚSZÓS LÉPCSŐK,RÁMPÁK 
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GRP CSÚSZÁSMENTES RÁCSOK 

Magas minőségű öntött üvegszálas csúszásmentes műanyag rácsaink számos 
különböző méretben, alapanyagból és felhasználási célra kaphatók. Annak 
érdekében, hogy a rendkívüli biztonságot követelő felhasználásoknak is 
megfeleljen, a termék szabványok szerinti tanúsításon esett át. A termékcsalád 
úgy lett kialakítva, hogy költséghatékony, alacsony karbantartási igényű 
alternatívát kínáljon a rozsdamentes vagy horganyzott acél termékekre akár 
új építésű, akár felújítás alatt álló projektek esetében. A számos különböző 
színben és bevonattal is kapható öntött üvegszálas műanyag rácsok a könnyű 
súly, a rendkívüliellenálló-képesség és tartósság minden előnyét biztosítják, 
továbbá nem rozsdásodnak, nem igényelnek karbantartást és minimum 25 
éves élettartamot kínálnak. A rácsok poliészter gyantából öntés útján 
készülnek; a gyanta típusa a kívánt felhasználástól függően választható. 
Segítségükkel egyaránt megóvható a munkások vagy járókelők 
biztonsága és biztonságérzete, akár ipari célú, akár nyilvános 
létesítményekben, területeken. Beltéren és kültéren is használhatók. A 
különböző gyanta típusok révén a kémiai korrózió vagy az UV sugarak által 
okozta károsodás hatásaival szembeni ellenálló képességgel és tűzálló 
tulajdonságokkal is kaphatók. A termék viszonylag alacsony súlya a fém 
rácsokhoz képest egyszerűbb szállítást, kezelést és beépítést eredményez. Az 
azonnali beépítés elősegítése érdekében a panelek a felhasználás helyére 
való szállítást megelőzően méretre vághatóak.

IPARI CÉLÚ ÉS NYÍLVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK
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GRP CSÚSZÁSMENTES RÁCSOK 

Általános tulajdonságok és Tervezési kritériumok:
1. Kémiai ellenállás             

A korrózió komoly problémát jelent a fém-, illetve farácsok, lépcsőelemek, és egyéb termékek esetében, különösen az olyan 
környezetekben, mint a vegyi üzemek, élelmiszer- és ital gyárak, víz- és szennyvíz üzemek és erőművek. Az üvegszálas 

műanyag rácsok kialakításuknak köszönhetően biztonságos, hosszantartó, és gazdaságos megoldást kínálnak olyan 
felhasználások esetén is, ahol a vegyi- vagy egyéb maró hatású anyagok a fémet vagy fát károsítanák, vagy tönkre tennék. 

A környezetvédelmi követelményeknek megfelelően a rácsok anyagaként olyan különböző gyantatípusok választhatók, mint az 
ortoftálsavas vagy izoftálsavas poliészter, vinilészter, vagy fenol.

2.  Magas szilárdság-tömeg arány
Az üvegszálas műanyag rácsok egységes üvegszálas hálóból és a szilárdság növelése érdekében egy darabban öntött, kiváló 

minőségű gyantából készült kompozit termékek, amelyek súlya mindössze negyede egy hasonló szilárdságú acélrácsnak, 
lehetővé téve az egyszerű eltávolítást, a padlózat alatti terekhez való hozzáférést, illetve a felszerelést munkagépek nélkül és 

kevesebb erőfeszítéssel. A megfelelően felszerelt üvegszálas műanyag rácsok megfelelnek az acélrácsokra vonatkozó 
teherbírási előírásoknak és ütésállóságuk meg is haladja azt.

3.  Tűzálló
A használt gyanta típusától függően az üvegszálas műanyag rácsok 25 vagy annál alacsonyabb lángterjedési értékkel 

rendelkezik, az ASTM E-84 sz. amerikai szabványnak megfelelő vizsgálatok szerint. A vizsgálati eredmények igény esetén 
megtekinthetők. Különböző adalékanyagok révén különleges tűzállósági igényeket is képesek kielégíteni.
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GRP CSÚSZÁSMENTES RÁCSOK 

4.  Ergonomikus
Míg a kemény beton vagy nehéz horganyzott acél állványok hozzájárulhatnak a munkások fáradtságérzetéhez, az üvegszálas 
műanyag rácsok kiváló megoldást kínálnak a hát és a lábak igénybevételének csökkentésére, ezzel növelve a munkások 
komfortérzetét és munkamorálját. Álpadló alkalmazása esetén az üvegszálas műanyag természetes rugalmasságának 
köszönhetően kényelmesebb, még hosszabb ideig tartó álló munka után is.

5.  Csúszásmentes R13
Az öntőformából való eltávolítást követően az öntött üvegszálas műanyag rács felülete külön megmunkálás nélkül is konkáv, 
ennek köszönhetően pedig csúszásgátló hatású. Az Evergrip rácsok alapkivitelének része egy magas minőségű alumínium-oxid 
szemcsés bevonat, amely a gyártás során az elkészült rács felső oldalára kerül felvitelre és rendkívül hatékony csúszás- és 
kopásgátló hatást kölcsönöz a terméknek. Rombusz mintás és GRIT granulátumos fedőburkolattal is kapható.

6.  Hosszú élettartam
A GRP rácsokra 25 év garancia jár, az előírásoknak megfelelő felszerelési feltételek mellett. Az üvegszálas termékek 
rendszerint ennél jelentősen hosszabb ideig maradnak használhatók, csupán kisebb kozmetikai sérülésekkel.

7.  Alacsony karbantartási költségek
Szerelje fel, felejtse el. Az üvegszálas műanyag rácsok könnyen tisztíthatók, a nyitott rácsú változatok lehetővé teszik, hogy a 
különféle hulladékok átessenek a rácsozaton, ezzel megakadályozva a veszélyes lerakódásokat a járófelületen. A rácsok nem 
igényelnek újrafestést, és anyaguknak köszönhetően kiváló kémiai ellenálló, színtartó és UV-fakulás ellenálló képességekkel 
rendelkeznek.

IPARI CÉLÚ ÉS NYÍLVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK
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GRP CSÚSZÁSMENTES RÁCSOK 

8.  Biztonság
NEM VEZETŐ tulajdonságuknak köszönhetően a rácsok ideálisak áramütés-veszéllyel fenyegető helyszíneken, szigetelőként 

használva. NEM MÁGNESEZHETŐ tulajdonságuk révén a rácsok olyan érzékeny berendezések körül is használhatók, amelyek 
a mágneses tulajdonságú fém rácsok használatát kizárják.

9.  Gazdaságosság
Bár az üvegszálas műanyag kismértékben költségesebb, mint a fém rácsok, a felszerelés költségei mintegy 20-40%-kal 

alacsonyabbak és a karbantartás költsége majdnem nulla. Az acél rácsok rendszeres karbantartást igényelnek, amelynek 
felhalmozódó költsége igen magas lehet. Az üvegszálas műanyag rácsok életciklus költségei kimutatások szerint jelentősen 

alacsonyabbak, mint az acél esetében, amely csak egy számos előnye közül.

10.  További jellemzők
· Átengedi az elektromágneses sugárzást

· Rendkívül tartós
· Számos különböző rögzítő- és kötőelemmel kapható

· Különböző szabványos színekben rendelhető: acélszürke (RAL7046), zöld (RAL 6029), narancssárga, vagy piros (RA3001). 
Külön megrendelés esetén bármely további RAL színben is kapható (minimális rendelési mennyiség kikötés lehetséges).

IPARI CÉLÚ ÉS NYÍLVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK
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GRP CSÚSZÁSMENTES RÁCSOK 

Felhasználási területek:
 lépcsők
 pódiumok
 vízelvezető aknák
 csatornafedők
 konyhai összefolyók
 Gyalogoshidak


Vastagság: 
15mm | 25mm | 30mm | 38mm | 40mm | 50mm | 63mm

Rács szerkezet kiosztása:
 19x19mm
 38x38mm
 50x50mm

IPARI CÉLÚ ÉS NYÍLVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK
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VÉDŐ SZIVACSOK 

A termékcsalád alkalmazásával  vigyázzon munkatársaira, így 
megakadályozhatóak a munkahelyeken az éles, kiálló sarkok által okozott 

személyi és anyagi sérülések. A profilok könnyű és öregedés ellenálló, 
öntapadó réteggel kerülnek forgalomba (ez alól a „B”és a „BB” típus kivétel) 

Beltéri és kültéri felhasználása egyaránt ajánlott. A speciális előállítási eljárás 
révén ezek a profilok igen rugalmasak, a figyelmeztető jelzések színkopás 

ellen védettek.
Felhasználási területek: Ipar, gyártó üzemek, szállodák, kereskedelem, 

üzemen belüli és kívüli szállítási utaknál, akár a falaknál, átjáróknál és 
ajtóknál.

Alapanyag: Poliuretán hab, amely a gyártásnak köszönhetően igen 
rugalmas. Színe tartós, nem kopik.

Bevizsgálva tűz ellen: DIN 4102 B2, Hőmérséklettel szembeni ellenállás: -
40°C -tól +100°C-ig.

Kapható többféle formában: 1-5-50 folyóméteres kiszerelésben 
KÉRJE RÉSZLETES ÁRLISTÁNKAT!

Színek:
Alapszín: sárga-fekete

Speciális színek: piros-fehér, fekete, fehér, uoreszkáló     

ÉLES, KIÁLLÓ SARKOK
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ÖNTAPADÓS CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAGOK

Legismertebb és legegyszerűbben felhelyezhető eszközök a csúszásgátló 
szalagok, amelyek öntapadós felületükkel ragaszthatók a kívánt helyre. 
Rajtuk érdes, csiszolószerű anyag, erős és tartós polimerrel rögzítve egy stabil 
műanyag hordozófelülethez. Könnyen felhelyezhető, tartósan hatékony 
csúszásmentes felületet biztosít. Egyaránt alkalmazható bel és kültéren.
A felhasználás helyének függvényében választhatunk normál-, fokozott-, vagy 
extra érdességű szalagokat. Előbbi kettő típust intenzív gyalogos-, vagy 
járműforgalomnak kitett, csúszós felületekre ajánlják: lépcsők, létrák, rámpák 
biztonságosabbá tételére. Az extra érdes szalagokat inkább ipari célokra a 
mély-, és magasépítés területén, teherautókra, traktorokra, darukra, 
mezőgazdasági berendezésekre, ipari területekre ajánljuk.

Az öntapadós csúszásgátló szalagokból három típus közül lehet 
választani:
 Általános: Érdes csiszolószerű anyag, erős és tartós polimerrel rögzítve 

műanyag hordozófelülethez
 Felületre alakítható: Érdes csiszolószerű anyag, erős és tartós polimerrel 

rögzítve alumíniumból készült hordozófelülethez.
 Gumiszerű szalagok nedves felületre: Közepesen barázdált 

csúszásmentes műanyag granulátum vagy gumi bevonattal. Puha, 
kényelmes higiénikus, mezítlábas környezetben.

ÉPÍTÉSI,IPARI TERÜLETEK, TEHERAUTÓK
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ÖNTAPADÓS CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAGOK
                     

Leggyakoribb gyártási méretek a 18.3fm hosszú és 25mm-től akár az 1m 
széles tekercsek. A csúszásgátló szalagokat több mint 10 féle színben 

gyártják és vannak az éjszakai biztonságos közlekedést segítő uoreszkáló 
változatok is.

IPARI PADLÓJELÖLŐK

Megfelelni az ipar követelményeiknek

Az iparban kiemelten fontos és kötelező a közlekedési útvonalak, gépek, 
berendezések jelölése. Az ipari biztonsági jelölő eszközök funkciója, hogy a 

munkaterületek (baleseti veszélyzónák) elemeit, határait egyértelműen 
láthatóvá tegyék, azaz idejében feltűnő módon figyelmeztessenek a 

veszélyekre. Választékunkban megtalálható a különböző feltűnő színű, 
fényvisszaverő és foszforeszkáló öntapadós jelölő szalagok, műgyantabázisú 

egy és kétkomponensű jelölőfestékek és az üvegszálerősítésű GRP-GRIT 
padlójelölő lemezek.

ÉPÍTÉSI,IPARI TERÜLETEK, TEHERAUTÓK
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REFERENCIA MUNKÁINK

Rinivi Antislip Floor Csúszásgátló Bevonat

GRIT Lépcsőelem

GRP Rács Lépcsőélvédővel

50 mm-es Csúszásgátló Szalag



REFERENCIA MUNKÁINK

18
GRIT Lépcsőélvédő

GRP Rács
Csúszásgátló
GRIT Lemez 



A MEGELŐZÉS A LEGJOBB GYÓGYMÓD

Rinivi Antislip Kft.
2319 Szigetújfalu,Inas u. 6.
Web: www.necsusszel.hu   E-mail: info@necsusszel.hu
Telefon: +36/24-898131    Mobil: +36/70-2248585
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