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O nás

JOBET GmbH se specializuje na výrobu
vysoce kvalitních omyvatelných reklamních
rohoží, rohoží s logy a rohoží standardních.
Standardní výrobky, které jsou vyráběny
ve výrobních zařízeních ve městě Kufstein
v Rakousku, mají stejně vysokou kvalitu jako
individulně navrhované reklamní rohože.
Naše výrobky stále zdokonalujeme.
Naše speciální know-how je založeno na stálém
dialogu mezi vývojovým centrem, výrobou
a zákazníky z celého světa.
JOBET vyrábí obrovské množství metrů čtverečních
rohoží v úzké spolupráci s našimi zákazníky.
Jsou individuálně potištěné logy, obrázky a vlysy,
stejně tak jako standardní rohože.
JOBET není jen dodavatel běžných potištěných rohoží,
jsme specialisté na prací a omyvatelné, individuálně
potištěné reklamní rohože a rohože s logy.
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Využijte našich schopností pro Váš úspěch

Unikátní tisková technologie - 1 milion pixelů
na metr čtvereční
Přechody, stíny a obrázky ve vysokém rozlišení

Malé texty a obrázky na koberci ožijí

Brilantní podání barev, světlostálé a odolné proti seprání

Ostré kontury a detaily

Žádná minimální množství pro objednávku

Široký výběr standardních rozměrů, až do 196 x 600 cm

Rychlé dodání Vaší rohože během několika dní

Speciální varianty s okrajem
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PRIME EXCLUSIVE - položka č. 10260
Vysoce výkonná rohož pro průmyslové použití.
PRIME EXCLUSIVE je naše vysoce výkonná rohož pro
průmyslové použití s možností individuálního potisku.
Absorbuje velké množství nečistot a vody
a standardní verze rohože zahrnuje zesílené okraje
a perforovanou spodní stranu.

Technické detaily
Vlákno
Průměr vlákna
Povrch
Základní vlákno
Podklad
Zesílené okraje
Perforace zadní vrstvy
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost
Výška vlasu
Celková výška rohože
Okraj/lem
Odolnost vůči oleji
Odolnost vůči mikrobům
Absorbce vody
Teplota praní

PRIME EXCLUSIVE - standard

High-twist nylon (PA 6.6)
1/8”
Sřižený/vlasový
Netkaný 100% PP
NBR – tloušťka 1.6 mm
3.2 mm pryž
Celá plocha

cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
20 mm
Vynikající
Vynikající
3 - 4 litry/m2
50°C

Přehled výhod
Vhodný pro průmyslové použití - speciálně vyvinuté
pro náročné požadavky při čištění a praní
Zesílené okraje o šířce 5 cm chrání okraje
před popraskáním

Dodatečně zesílené okraje
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Celá gumová spodní strana rohože
je perforovaná
Absorbuje velké množství nečistot a vody +
reklamní efekt loga

Volitelné
Pol. č. 19

Pol. č. 23

Pol. č. 24

Pol. č. 29

Pol. č. 37

Bez okraje

Označení je navrženo
individuálně dle
přání zákazníka

IV proužek pro označení
na spodní straně rohože

Gripy rozmístěny po celé
zadní straně rohože

Čip

PRIME - položka č. 10261
Rohož s logem s vynikající funkčí kontoly nečistot
s reklamním efektem.
PRIME je naše standardní rohož s běžným využitím
ve vstupních prostorách. Absorbuje velké množství nečistot
a vody. Možnost individuálního potisku.

Technické detaily
Vlákno
Průměr vlákna
Povrch
Základní vlákno
Podklad
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost
Výška vlasu
Celková výška rohože
Okraj / lem
Odolnost vůči oleji
Odolnost vůči mikrobům
Absorbce vody
Teplota praní

High-twist nylon (PA 6.6)
1/8”
Střižený / Vlasový
Netkaný 100% PP
NBR – tloušťka 1.6 mm

cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
20 mm
Vynikající
Vynikající
3-4 litry/m2
40°C

Přehled výhod
Rohož s logem s vynikající funkčností
a reklamním efektem pro běžné použití.
Lze prát v pračce do 40°C
Absorbuje velké množství vody a nečistot +
reklamní efekt loga.

Volitelné
Item no. 19

Item no. 23

Item no. 24

Item no. 29

Bez okraje

Označení je navrženo
individuálně dle
přání zákazníka

IV proužek na spodní straně Gripy rozmístěné po celé
zadní straně rohože
rohože

OPTION - položka č. 10257
Reklamní rohož s ostře tištěným obrazem
OPTION byla vyvinuta spečálně pro naše tiskové hlavy
a zaručuje přesný tisk ve vysokém rozlišení i v malých
detailech.
OPTION je ideální pro reklamu, propagaci a do detailu
přesné vyobrazení požadovaných grafických návrhů.

Technické detaily
Vlákno
Průměr vlákna
Povrch
Základní vlákno
Podklad
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost
Výška vlákna
Celková výška rohože
Okraj / lem
Teplota praní

Nylon (PA 6.0)
1/10”
Střižený / Vlasový
Netkaný100% PP
SBR – tloušťka 1.4 mm

cca. 6 mm (+/- 0.5 mm)
cca. 8 mm (+/- 0.5mm)
20 mm
30°C

Přehled výhod
Přesný tisk ve vysokém rozlišení i v malých
detailech.
Ideální pro reklamu, propagaci, fanouškovské
předměty.
lze prát v pračce do 30°C
Gumová spodní strana zaručuje dokonalé
přilnutí k podlaze a neklouže.

Volitelné
Item no. 19

Item no. 23

Item no. 29

Bez okraje

Označení je navrženo
individuálně dle přání
zákazníka

Gripy rozmístěny pro celé
zadní straně rohože.

BASIC - položka č. 10258
Reklamní koberec
Používaný jako reklamní předmět v individuálním rozměru
nebo jako běhoun v délce až 20m pro organizované akce.
BASIC lze potisknout individuálním motivem při zachování
optimálních vlastností.

Technické detaily
Vlákno
Průměr vlákna
Povrch
Základní vlákno
Zadní strana
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost
Výška vlákna
Celková výška rohože
Teplota praní

Nylon (PA 6.0)
1/10”
Střižený / vlasový
PP pásková tkanina
NFS protiskluzová pěna

cca. 3 mm (+/- 0.5 mm)
cca. 4 mm
30°C

Přehled výhod
Přesný tisk ve vysokém rozlišení i v malých
detailech.
Speciální délka jednoho kusu až 20m pro
organizované akce a reklamní účely
Rohože na míru lemované páskou
v různých barvách
Protiskluzová díky latexové spodní straně
a lze prát do 30° C

Volitelné

Běhouny v délce až 20 m.
v různých barvách pro
rohože menších velikostí

MONOTONE ve 32 základních barvách - položka č. 10259

Vysoce výkonná rohož ve 32 základních barvách.
Vysoce výkonná rohož pro průmyslové použití
ve 32 základních barvách jako univerzální rohož.
Absorbuje velké množství vody a nečistot!
Standardní verze zahrnuje zesílené okraje
a perforovanou zadní stranu.

Technické detaily
Vlákno
Průměr vlákna
Povrch
Základní vlákno
Podklad
Zesílené okraje
Perforace zadní vrstvy
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost
Výška vlasu
Celková výška rohože
Okraj / lem
Odolnost vůči oleji
Odolnost vůči mikrobům
Absorbce vody
Teplota praní
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High-twist nylon (PA 6.6)
1/8” průměr
Střižený / vlasový
Netkaný 100% PP
NBR – tloušťka 1.6 mm
3.2 mm pryž
Celá plocha

cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
20 mm
Vynikající
Vynikající
3-4 litry/m2
50°C

Přehled výhod
Vhodný pro průmyslové použití - speciálně vyvinuté
pro náročné požadavky při čištění a praní
Zesílené okraje o šířce 5 cm chrání okraje
před popraskáním
Dodatečně zesílené okraje
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Celá gumová spodní strana rohože
je perforovaná
Absorbuje velké množství nečistot a vody

Volitelné
Item no. 19

Item no. 23

Item no. 24

Item no. 29

Item no. 37

Bez okraje

Označení je navrženo
individuálně dle přání
zákazníka

IV proužek pro označení
na spodní straně rohože

Gripy rozmístěny po celé
zadní straně rohože

Čip

TOPAS
Standardní rohož s vynikající funkcí kontroly nečistot.
Robustní rohož je ideální pro zachycování prachu a nečistot,
žíhaná, v různých standardních barvách.
Absorbuje velké množství nečistoto a vody!
Standardní verze zahrnuje zesílené okraje a perforovanou
spodní stranu.

Technické detaily

TOPAS - Černo-šedá
10073

TOPAS - Černý norek
10229

TOPAS - standard

Vlákno
Průměr vlákna
Povrch
Základní vlákno
Podklad
Zesílené okraje
Perforace zadní vrstvy
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost
Výška vlasu
Celková výška rohože
Okraj / lem
Odolnost vůči oleji
Odolnost vůči mikrobům
Absorbce vody
Teplota praní

High-twist nylon (PA 6.6)
1/8”
Střižený / vlasový
Netkaný 100% PP
NBR – tloušťka 1.6 mm
3.2 mm pryž
Celá plocha

cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
20 mm
Vynikající
Vynikající
3-4 litry/m2
50°C

Přehled výhod
Vhodný pro průmyslové použití - speciálně vyvinuté
pro náročné požadavky při čištění a praní
Zesílené okraje o šířce 5 cm chrání okraje
před popraskáním
Dodatečné zesílené okraje
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Celá gumová spodní strana rohože
je perforovaná
Absorbuje velké množství nečistot a vody

Volitelné
Item no. 19

Item no. 23

Item no. 24

Item no. 29

Item no. 37

Bez okraje

Označení je navrženo
individuálně dle přání

IV proužek pro označení
na spodní straně rohože

Gripy rozmístěny po celé
zadní straně rohože

Čip

COMBI COLOR - položka č. 10263
Kombinujte vzory a barvy
Tři kroky k výběru Vaší individuální rohože:
1) Vyberte si design (6 vzorů k dispozici)
2) Vyberte si barvu pozadí
3) Vyberte si barvu designových prvků
Absorbuje velké množství nečistot a vody!

Technické detaily

CC 201

CC 202

O

O O

CC 203

CC 204

CC 205

CC 206

- standard

Vlákno
Průměr vlákna
Povrch
Základní vlákno
Podklad
Zesílené okraje
Perforace zadní vrstvy
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost
Výška vlákna
Celková výška rohože
Okraj / lem
Odolnost vůči oleji
Odolnost vůči mikrobům
Absorbce vody
Teplota praní

High-twist nylon (PA 6.6)
1/8”
Střižený / Vlasový
Netkaný 100% PP
NBR – tloušťka 1.6 mm
3.2 mm pryž
Celý povrch

cca. 7 mm (+/- 0.5 mm)
cca. 9 mm (+/- 0.5 mm)
20 mm
Vynikající
Vynikající
3-4 litry/m2
50°C

Přehled výhod
Kombinujte vzory a barvy. Vytvořte si svůj
firemní design
Vhodný pro průmyslové použití - speciálně vyvinuté
pro náročné požadavky při čištění a praní.

Dodatečně zesílené okraje
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Zesílené okraje o šířce 5 cm chrání okraje
před popraskáním
Celá gumová spodní strana rohože
je perforovaná.

Volitelné
Item no. 19

Item no. 23

Item no. 24

Item no. 29

Item no. 37

Bez okraje

Označení navržené
individuálně dle přání
zákazníka

IV proužek pro označení
na spodní straně rohože

Gripy rozmístěné po celé
zadní straně rohože

Chip

Tiskové barvy

0-0-0
Process Black

06

05

232-227-217
Cool Grey 1

79-120-214
2727 C

27

168-3-79
220 C

30

199-173-219
2635 C

24

194-148-112
4655 C

125-77-56
4705 C

82-28-100
268 C

29

252-166-209
230

23

26

25

20

0-171-105
7482 C

84-117-43
575 C

79-41-38
497 C

242-232-199
7499 C

19

22

21

16

194-125-5
145 C

250-158-13
1375 C

0-92-84
3292 C

168-181-10
583 C

15

18

17

12

156-31-46
201 C

117-38-59
209 C

217-89-0
166 C

245-227-38
107 C

11

14

13

08

0-51-171
286 C

0-56-130
294 C

171-189-227
2717 C

207-20-43
186 C

07

10

09

04

140-143-145
430 C

99-107-112
431 C

66-74-82
432 C

201-201-196
428 C

03

28

150-69-148
258 C

31

0-158-186
632 C

32

130-212-196
3248 C

Barevné vzorky na barevnici jsou v zásadě určeny pro výběr tiskové barvy. Skutečná barva tisku se může od vzorníku barev lišit působením
vnějších neovlivnitelných faktorů (změny teploty, odchylky surového materiálu). Stejně tak se může od barevnice lišit výsledná barva tisku.
Jsou příčinou neovlivnitelných technických změn s ohledem na složení materiálu, strukturu a barevné variace.
Reprodukce barev v náhledu není totožná se vzorníkem.
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Tiskové barvy pro PRIME EXCLUSIV, PRIME, OPTION, BASIC, MONOTONE, COMBI COLOR
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Kvalita, materiál, záruka
Kvalita a materiál
Naše rohože byly speciálně vyvinuty pro průmyslové
a komerční použití.
Vysoce kvalitní materiály a vysoká preciznost zaručují
optimální produkty pro naše zákazníky.

JOBET logo a reklamní rohože jsou vyrobeny z těch
nejkvalitnějších materiálů:
High-twist polyamide 6.6 vlákna zušlechtěných pomocí
sofistikovaného procesu kroucení a tvrdnutí za tepla.

Zadní vrstva rohoží je tvořena vulkanizovaným nitril kaučukem
(NBR), který je zdravotně nezávadný. Tato spodní vrstva je
omyvatelná a prací, odolná vůči mastnotám a benzínu,
vydrží bez poškození časté praní a čištění.
Spodní vrstva gumové rohože má protiskluznou úpravu.

Na potisk rohoží se používají ty nejlepší barvy, odolnost proti
seprání a světlostálost zaručují, že naše výrobky zůstávají
plně funkční a vypadají dobře po mnoho let.

Záruka:
Společnost JOBET GmbH Vám poskytuje na své výrobky
2-letou záruku, při použití dle určení.

V případě reklamace nám bezodkladně vraťte
nebo zašlete vadný výrobek. Provedeme analýzu
výrobku za účelem zjištění, zda je reklamace oprávněná.

Záruka se plně vztahuje na případ, kdy se velké části koberce oddělí od spodní vrstvy a/nebo když se objeví praskliny v okrajích
rohože.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zákazníkem, poškození způsobená pracími nebo čistícími zařízeními, jakož i na
poškození způsobená nesprávným zacházením.
Mohou se objevit drobné změny barevnosti v důsledku působení vnějších vlivů během zpracování, menší odchylky
v barevnosti jsou možné.

Poznámky
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JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H
Endach 36
6330 Kufstein / Tyrol
Austria
Contact:
Phone +43 (0)5372 / 71030 – 0
Fax +43 (0)5372 / 71030 – 4
em@il: office@jobet.eu
http://www.jobet.eu

