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Изтривалки за дома и индустрията

Door Mats Ltd е дистрибутор на продукти от бранша на довършителните материали. Разполагаме 
с широка гама от алуминиеви и професионални входни изтривалки, противоплъзгащи изтривалки 
лайсни и профили. Освен множеството видове изтривалки ние предлагаме и протектори за стени, 
ъгли, врати и декорация за стени.

+359 87 957 1969 | +359 87 843 1969 | (02) 840 60 06

град София, бул. Ботевградско шосе № 276

www.doormats.bg

info@doormats.bg
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Протектори за стени, ъгли, врати и ръкохватки
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Протектор за ъгли

Протектор за врати

Протектор за стени

Протектор за стени тип ръкохватка

Ръкохватка тип парапет

6 Декоративни протектори за стени
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1 Заоблени первази
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AcroLux 90 Acramit Optima
цветове - богата цветова гама
дължина - 1, 1.5, 2 и 3 м.

монтаж - самозалепващи
ширини - 110, 170, 220, 300 и 600 мм.

Acramit Super
монтаж - самозалепващи
ширини - 110, 170, 220, 300 и 600 мм.

Спецификации

Най-предпочитаните модели протектори от клиенти:
Разполагаме с множество решения за защита и декорация на стени, висококачествени ъглови протектори
и ръкохватки тип парапет изключително подходящи за използване в болници, клиники, училища позволяващи
движението на хора с увреждания.

Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при
избора на оптимална система за
защита на стени и ъгли  съобразени
с условията, при които ще бъдат
използвани.

Стенните протектори защитават от случайни повреди и 
замърсявания. Чрез тяхното използване се създава  
възможност да се скрият вече появили се повреди и 
замърсявания.

Ъгловите протектори предпазват от случайни механични 
повреди, замърсяване или да прикрие неравности по 
ъглите.

Протектори за стени и ъгли
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Спецификации Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за стенни
ръкохватки съобразени с условията,
при които ще бъдат използвани.

Предпазни ръкохватки

Ръкохватките тип предпазител за стени и парапети 
улесняват свободното движение по стълби и коридори.

Освен, че те осигуряват безопасно предвижване за 
всеки преминаващ те успяват и да запазят стените по 
чисти, както и ги предпазват от повреди.

Протектори тип ръкохватка
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Спецификации Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за изтривалки
предназначени за индустрията
съобразени с условията, при които
ще бъдат използвани.

Индустриалните изтривалки са предназначени за места 
където преминават колички, мотокари, камиони и други 
превозни средства с цел почистване на техните колела 
(гуми). 

Използването на този тип изтривалки успява да намали 
разходите от почистването на всяко производствено хале, 
склад и всички други помещения с преминаващи машини.

Индустриални изтривалки - тип решетки
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Профил RAP
Размери - 800 х 70 / 800 х 150 мм.
Височина - 2 и 4 милиметра

Изтривалка Frost
Монтаж - дюбели или самозалепваща лента

Вътрешни профили
Свойства - защита против подхлъзване
Размери - множество размери

Най-предпочитаните модели противоплъзгащи продукти от клиенти:
Разполагаме с над 10 модела противоплъзгащи продукти с различни качества и свойства,
готови да отговорят на всички Ваши нужди и изисквания.

Размери - 105 х 29 см.

Спецификации Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за продукти
против подхлъзване съобразени с
условията, при които ще бъдат
използвани.

Противоплъзгащите изтривалки са уникален продукт 
специално предназначен за защита при хлъзгави 
стълби. През зимата ние сме изложени на риск от 
подхлъзване на стълби покрити със сняг и лед.

Издръжливи на метеорологични условия, лесни за 
сглобяване и почистване. Лайсните се използват за 
стълби и върху плоски повърхности за да се намали 
риска от подхлъзване. Могат да бъдат използвани на 
места с висока интензивност на трафика.

Противоплъзгащи продукти
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Допълнителна информация
Най-долният слой на изтривалката е направен от нитрилен каучук, устойчив на огъване и допълнително снабден със
слой, който докосва повърхността. Въпреки своята дълготрайна експлоатация изтривалката запазва своите високи
функционални свойства. В допълнение, изтривалката е подсилена с гумени ивици,
които пречат на ъглите да се повдигат нагоре.

Спецификации Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за лого
изтривалки съобразени с вашите
изисквания за размер и цвят.

Този продукт ви предоставя възможност да направите 
собствен дизайн на вашата изтривалка, като включите 
своето фирмено или друго лого на нея.

Впечатляват с уникалният си външен вид, като освен с 
ваше лого, могат да бъдат използвани за предупредителни
или информативни обозначения чрез надпис по избор.

Лого изтривалки
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Berlin
Почистване
Устойчивост

Rio
Почистване
Устойчивост

Bonn
Почистване
Устойчивост

Най-предпочитаните модели алуминиеви изтривалки от клиенти:
Ние разполагаме с изключително голям диапазон от модели и винаги сме готови да предложим адекватно решение
за всеки наш клиент.

Спецификации Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за алуминиева
изтривалка съобразена с мястото,
на което ще бъде използвана.

Алуминиевите системни изтривалки се използват за места 
с висок пешеходен трафик и допринасят за запазването на 
сградата чиста, както и намаляват разходите свързани с 
поддръжката. 

Те се препоръчват за места като летища, офис сгради, 
търговски центрове, държавни учреждения, хотели, 
ресторанти и др. Ние разполагаме с изключително голям 
диапазон от модели на алуминиеви изтривалки, като по 
този начин, сме винаги готови да предложим адекватно 
решение за всеки наш клиент.

Професионални алуминиеви изтривалки
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Perla
Свойства -  висок пешеходен трафик
Височина - 11 милиметра

Aqua STOP
Свойства - екстремна абсорбция
Височина - 15 милиметра

Спецификации

Най-предпочитаните модели входни изтривалки от клиенти:
Разполагаме с над 10 модела входни изтривалки с различни качества и почистващи свойства,
готови да отговорят на всички Ваши нужди и изисквания.

Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за входна
изтривалка съобразена с мястото,
на което ще бъде използвана.

Предлагаме широка гама от входни изтривалки за места с 
висок пешеходен трафик - офис сгради, търговски 
центрове и други. Серията професионални входни 
настилки, са произведени от високо устойчиви материали 
с доказани функционални параметри.

Оборудвани са с гумено уплътнение по цялата изтривалка, 
което дава възможност за гладък пешеходен поток и 
движение на различни видове колички без подгъване в 
краищата!

Професионални входни изтривалки
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Постелки за басейн:

Дезинфекционни изтривалки:

Изработена от природосъобразен полиетилен - идеално решение за мокри и влажни места. Постелките за басейн не 
само защитава краката от намокряне, но и предпазва от случайно подхлъзване. Този тип постелки намират широко 
приложение и са едно идеално решение за места като плувни басейни, съблекални, фитнес клубове, балкони, тераси, 
бани или градини.

Дезинфекционните изтривалки имат специална абсорбираща вътрешност. Течността във вложката се освобождава 
когато се натисне с обувка. Този тип стелки предотвратява внасянето на бактерии, вируси, гъбички. Удобни за 
използване и ефективни, снабдени със специална абсорбираща вложка, която е устойчива на повреди и почистване.

Спецификации Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за продукти
съобразени с условията, при които
ще бъдат използвани.

Постелките за басейн са един чудесен избор за подова 
настилка, в мокри помещения, в които има предпоставки 
за подхлъзване и намокряне.

Дезинфекционните изтривалки са предназначени за 
различни помещения, като бензиностанции, работилници,
хранително-вкусова промишленост и др. Предназначени 
за дезинфекция на обувки в помещения като птицеферми,
обори, заводи за преработка на хранителни продукти, 
болници и други подобни помещения с нужда от 
дезинфекция.

Специални продукти
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Ергономична
Свойства -  намалява умората
Височина - 18 милиметра

Пътеки
Свойства - повишава безопасността
Височина - 18 милиметра

Спецификации

Най-предпочитаните модели промишлени изтривалки от клиенти:
Разполагаме с множество решения за създаването на комфортни и по-безопасни условия на труд,
чрез нашите ергономични и анти-умора изтривалки.

Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за промишлени
изтривалки съобразени с условията,
при които ще бъдат използвани.

Антибактериална
Свойства - антибактериална
Височина - 18 милиметра

Притежават специални ергономични и противоплъзгащи 
свойства, благодарение на което увеличават комфорта и 
безопасността на работното място.

Подходящи за хранително-вкусовата промишленост, 
магазини, работилници , заводи и други места, където 
трябва да се спазват стандарти на ергономичност на 
работното място.

Промишлени и анти-умора изтривалки
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“Вълниста”
Размери - 90 х 150 сантиметра
Височина - 10 милиметра

“Рибена кост”
Размери -  60 х 90 сантиметра
Височина - 12 милиметра

“Окта”
Размери - 90 х 90 сантиметра
Височина - 15 милиметра

Най-предпочитаните модели гумени изтривалки от клиенти:
Разполагаме с разнообразие от модели на гумени изтривалки с различни качества и почистващи свойства,
готови да отговорят на всички Ваши нужди и изисквания.

Спецификации Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за гумена
изтривалка съобразена с мястото,
на което ще бъде използвана.

Гумените изтривалки са изработени от висококачествен 
каучук. Притежават много добри свойства против 
подхлъзване. Могат да се използват както вътре така и 
извън сградата. 

Изработени от висококачествени материали, устойчиви на 
износване и неблагоприятни атмосферни условия.

Гумени изтривалки
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Стандартна
Свойства -  лека
Височина - 13 милиметра

Универсална
Свойства - практична
Височина - 16/22 милиметра

Спецификации

Най-предпочитаните модели гумени изтривалки от клиенти:
Разполагаме с разнообразие от модели на гумени изтривалки с различни качества и почистващи свойства,
готови да отговорят на всички Ваши нужди и изисквания.

Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за гумена
изтривалка съобразена с мястото,
на което ще бъде използвана.

“Медна пита”
Свойства - изключителна здравина
Височина - 22 милиметра

Гумените изтривалки са изработени от висококачествен 
каучук. Притежават много добри свойства против 
подхлъзване.

Могат да се използват както вътре така и извън сградата. 
Изработени от висококачествени материали, устойчиви на 
износване и неблагоприятни атмосферни условия.

Гумени изтривалки
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“Atol”
Свойства - почистваща и абсорбираща
Височина - 7 милиметра

“Deln”
Свойства - почистваща и абсорбираща
Височина - 7 милиметра

“Полукръг”
Свойства - почистваща и абсорбираща
Височина - 11 милиметра

Най-предпочитаните модели домашни изтривалки от клиенти:
Разполагаме с разнообразие от модели на домашни изтривалки с различни качества и почистващи свойства,
готови да отговорят на всички Ваши нужди и изисквания.

Спецификации Гаранция за качество

Оптимални решения

Качествените материали, използвани
в процеса на производството
гарантират високата надеждност и
ефективност на продукта.

Предлагаме консултации при избора
на оптимална система за домашна
изтривалка съобразена с условията,
при които ще бъде използвана.

Характеризират се със своя привлекателен дизайн и 
добри почистващи свойства.
 
Най-долния слой на изтривалката е изработен от 
висококачествена гума, която не позволява 
приплъзването й. Влакната са с висока плътност, 
благодарение на което са устойчиви на износване.

Домашни изтривалки
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Изтривалки
за Дома и Индустрията
Door Mats Ltd е дистрибутор на продукти от бранша на довършителните 
материали. Разполагаме с широка гама от алуминиеви и професионални 
входни изтривалки.

Множество фирми избраха именно нас, като някои от тях са: Telenor, Kau-
�and, Diel Sport, Pulse Fitness & Spa, Swiss Dentaprime, Bulgarian Air Charter, 
Capital consulting, Megalan, Adipharm, EUROBAU, Министерство на 
финансите, Национална агенция за приходите и много други.

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
Професионална серия изтривалки и настилки
с множество предназначения.

DOOR MATS

www.doormats.bg


