
PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE
PRO BEZPEČNÉ, ERGONOMICKÉ A PRODUKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ

PRODUKTOVÝ RÁDCE

JAKOU ROHOŽ 
POTŘEBUJETE?

nebo 
nepohodlí 
při práci 
až o 50 %

PROČ ROHOŽE OD HAPPY ENDU?

polic a regálů 
před poškozením 
nebo 
znečištěním

• suché
• mokré 
• ESD zóna

WWW.HAPPYEND.CZ | ODBORNÍCI NA PRŮMYSLOVÉ A PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE
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25 let 
zkušeností 
v průmyslu

široký 
a ucelený 
sortiment

zákaznické 
rozměry podle 
vašeho pracoviště

individuální 
přístup

?

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

• lehké    (1,5–2 h/směna)
• střední (4–5 h/směna)
• vysoké (6–8 h/směna)

• olejům
• chemikáliím
• ohnivzdorné 

• kontrastní barva náběhových 
hran nebo okrajů rohože 

• třída protiskluznosti (R9–R11) 
• třída reakce na oheň

BEZPEČNOST



• ke stroji
• k výrobní lince
• do členitých prostor 
• na pracovní plochy nebo regály 
• k ochraně různých podlah

APLIKACE

• statický
• otáčivý všemi směry

PRACOVNÍ POSTOJ

ODOLNOST

SNIŽUJE 
ÚNAVU

SNIŽUJE 
ÚRAZY

ZVYŠUJE 
PRODUKTIVITU

vedoucí k pracovní 
neschopnosti 
a jiné zdravotní 
komplikace až 
o 33%

a snižuje 
absenci kvůli 
pracovní 
neschopnosti 
24/7

před rozbitím 
nebo 
poškozením 

autobusů, 
výtahů, lodí, 
transportních 
zón apod.

CO ZVÁŽIT 
PŘI VÝBĚRU 

ROHOŽE

PROTIÚNAVOVÁ

OCHRANNÁ
CHRÁNÍ 
PLOCHY

CHRÁNÍ 
PŘEDMĚTY

CHRÁNÍ 
PODLAHY



PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE
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Vybírejte PLNÉ ROHOŽE, které 
mají speciálně vyvinutý povrch, 
který umožňuje jak bezpečnou 
chůzi, tak pohodlné stání při práci. 

STATICKÝ
PR 19A
Protiúnavová měkká rohož s podélnými drážkami

PR 19B
Protiúnavová měkká rohož s mírně profilovaným povrchem

PR 196
Protiúnavová rohož s příčnými drážkami
PR 19D 
Protiúnavová rohož s podélnými drážkami
PR 1C2/1SE
Protiúnavová rohož pro statický postoj

PR 19A/M
Protiúnavová měkká rohož s podélnými 
drážkami, metrážová

PR 22C/1
Protiúnavová modulová plná rohož

ROLE
K VÝROBNÍ 

LINCE

SOLITÉRNÍ
KE STROJI/STOLU

Vybírejte DĚROVANÉ ROHOŽE, které jsou odolné vůči olejům 
a agresivním chemikáliím. Děrovaný povrch navíc umožňuje 
propadávání nečistot a odvod tekutin z povrchu rohože. 

ERGONOMIE A PRODUKTIVITA

SUCHÝ/ČISTÝ PROVOZ

STATICKÝ

OTÁČIVÝ

STATICKÝ

OTÁČIVÝ

MODULY
DO ČLENITÉHO 

PROSTORU
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Laminovaný povrch 
rohože prodlužuje 
její životnost.

TIP

STATICKÝ

DO DLOUHÝCH 
PROSTOR

STATICKÝ 
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MOKRÝ PROVOZ
(vlhkost, oleje)
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PRACOVNÍ 
POSTOJ
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PRACOVNÍ 
POSTOJ

PR 1A1
Protiúnavová rohož s bublinkovým povrchem 
PR 1A3
Protiúnavová rohož s povrchem kotlářského plechu
PR 1C3/1SE
Protiúnavová rohož pro otáčivý pohyb

PR 1D6
Protiúnavová rohož do čistých prostor
PR 30E
Protiúnavová rohož bublinková - laminovaná

PR 1DF
Protiúnavová rohož s povrchem z kotlářského 
plechu - laminovaná
PR 289
Protiúnavová plná rohož pro vysokou zátěž

PR 289/01CE
Protiúnavová modulová rohož pro 
vysokou zátěž 

PR 19B/M
Protiúnavová měkká rohož s mírně 
profilovaným povrchem, metrážová

PR 196/M
Protiúnavová rohož s příčnými 
drážkami, metrážová
PR 19D/M
Protiúnavová rohož s podélnými 
drážkami, metrážová

PR 1A1/M
Protiúnavová rohož s bublinkovým 
povrchem, metrážová
PR 1A3/M
Protiúnavová rohož s povrchem 
kotlářského plechu, metrážová

PR 1DF/M
Protiúnavová rohož s povrchem 
z kotlářského plechu - metrážová

PR 1D6/M
Protiúnavová rohože do čistých 
prostor, metrážová
PR 30E/M
Protiúnavová rohož bublinková - 
metrážová

STATICKÝ 
I OTÁČIVÝ

PR 232
Protiúnavová solitérní děrovaná rohož 
SANITOP - univerzální

PR 225
Protiúnavová děrovaná rohož - 
solitérní

PR 217
Antibakteriální rohož do sanitárních 
provozů

PR 232/03CE
Protiúnavová solitérní děrovaná rohož  
SANITOP - univerzální, 5,9 m

PR 225/01CE
Protiúnavová děrovaná modulová 
rohož - pro vysokou zátěž

PR 233/01CE
Protiúnavová modulová děrovaná 
rohož SANITOP - univerzální

PR 226/S
Protiúnavová modulová děrovaná 
rohož - odolná olejům
PR 225/01CE
Protiúnavová modulová děrovaná 
rohož - pro vysokou zátěž

SOLITÉRNÍ
KE STROJI/STOLU

MODULY
DO ČLENITÉHO 

PROSTORU

https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami-21
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami-21
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-mirne-profilovanym-povrchem-12
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-mirne-profilovanym-povrchem-12
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-pricnymi-drazkami
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-pricnymi-drazkami
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-staticky-postoj
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-staticky-postoj
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami-metraz-60-cm-3
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami-metraz-60-cm-3
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami-metraz-60-cm-3
https://www.happyend.cz/zakladni-modulova-rohoz-plna
https://www.happyend.cz/zakladni-modulova-rohoz-plna
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-bublinkovym-povrchem-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-bublinkovym-povrchem-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-povrchem-kotlarskeho-plechu-metraz-60-c
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-povrchem-kotlarskeho-plechu-metraz-60-c
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-otacivy-pohyb 
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-otacivy-pohyb 
https://www.happyend.cz/rohoz-do-chemickych-provozu-metraz-60-cm-2
https://www.happyend.cz/rohoz-do-chemickych-provozu-metraz-60-cm-2
https://www.happyend.cz/prumyslova-extremne-odolna-rohoz-laminovana 
https://www.happyend.cz/prumyslova-extremne-odolna-rohoz-laminovana 
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-laminovana-metraz-152-cm-1
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-laminovana-metraz-152-cm-1
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-laminovana-metraz-152-cm-1
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-plna-soliterni
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-plna-soliterni
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-plna-modulova
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-plna-modulova
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-plna-modulova
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-mirne-profilovanym-povrchem-metraz-60-c
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-mirne-profilovanym-povrchem-metraz-60-c
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-mirne-profilovanym-povrchem-metraz-60-c
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-pricnymi-drazkami-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-pricnymi-drazkami-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-pricnymi-drazkami-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-podelnymi-drazkami-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-bublinkovym-povrchem-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-bublinkovym-povrchem-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-bublinkovym-povrchem-metraz-60-cm 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-povrchem-kotlarskeho-plechu-metraz-60-c 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-povrchem-kotlarskeho-plechu-metraz-60-c 
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-s-povrchem-kotlarskeho-plechu-metraz-60-c 
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-laminovana-metraz-60-cm-2
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-laminovana-metraz-60-cm-2
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-rohoz-laminovana-metraz-60-cm-2
https://www.happyend.cz/rohoz-do-chemickych-provozu-metraz-60-cm-2
https://www.happyend.cz/rohoz-do-chemickych-provozu-metraz-60-cm-2
https://www.happyend.cz/rohoz-do-chemickych-provozu-metraz-60-cm-2
https://www.happyend.cz/prumyslova-extremne-odolna-rohoz-laminovana-metraz-152-c
https://www.happyend.cz/prumyslova-extremne-odolna-rohoz-laminovana-metraz-152-c
https://www.happyend.cz/prumyslova-extremne-odolna-rohoz-laminovana-metraz-152-c
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-derovana
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-extremne-odolna-derovana
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-extremne-odolna-derovana
https://www.happyend.cz/prumyslova-rohoz-extremne-odolna-derovana
https://www.happyend.cz/antibakterialni-rohoz-bezova
https://www.happyend.cz/antibakterialni-rohoz-bezova
https://www.happyend.cz/antibakterialni-rohoz-bezova
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-derovana-5 
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-derovana-5 
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-derovana-5 
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-derovana-rohoz-modulova
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-derovana-rohoz-modulova
https://www.happyend.cz/extremne-odolna-derovana-rohoz-modulova
https://www.happyend.cz/odolna-derovana-rohoz-sanitop-modulova
https://www.happyend.cz/odolna-derovana-rohoz-sanitop-modulova
https://www.happyend.cz/odolna-derovana-rohoz-sanitop-modulova
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-olejova-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-olejova-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-olejova-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-olejova-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-olejova-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-olejova-derovana
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Vybírejte ANTISTATICKÉ ROHOŽE, které z oblečení a kůže 
zaměstnanců odvádějí nežádoucí statickou elektřinu a chrání 
před nepříjemnými výboji statické elektřiny. 

SPECIFICKÉ PROSTŘEDÍ

OTÁČIVÝ

STATICKÝ
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Vybírejte rohože s vlastnostmi specifickými 
pro váš pracovní prostor. 
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PRACOVNÍ 
POSTOJ

STATICKÝ 
I OTÁČIVÝ

PR 339
Antistatická protiúnavová měkká rohož

PR 33A
Antistatická protiúnavová rohož, 
metráž

PR 1C4/01CE
Protiúnavová antistatická rohož pro 
statický postoj

PR 1C5/01CE
Protiúnavová antistatická rohož pro 
otáčivý pohyb

PR 33A
Antistatická protiúnavová 
rohož - solitérní

PR 339/01CZ
Antistatická protiúnavová měkká rohož, 
18,3 m

PR 295/1
Antistatická protiúnavová plná 
rohož - modulová
PR 295/S
Antistatická protiúnavová 
modulová rohož - odolná olejům

PR DT
Protiúnavová rohož do svařoven

PR 33E
Protiúnavová elektroizolační 
rohož - solitérní

PR 290/SFR
Protiúnavová plná modulová rohož - 
odolná ohni

Zatížení rohože se 
liší podle toho, jestli 
jsou pracovníci ženy 
nebo muži.

TIP

SUCHÉ

MOKRÉ

SUCHÉ

MOKRÉ

PR 232
Protiúnavová rohož SANITOP do potravinářství
PR AS159
Protiskluzová rohož s vysokou přilnavostí

PR 226/RD
Protiúnavová modulová rohož - 
pro gastronomii

PR 28A/S
Protiúnavová děrovaná rohož odolná 
olejům a ohni

PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ

DO GASTRONOMICKÝCH 
PROVOZŮ

ROLE
K VÝROBNÍ 

LINCE

SOLITÉRNÍ
KE STROJI/STOLU

MODULY
DO ČLENITÉHO 

PROSTORU

https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz-z-vinylove-peny-3
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz-z-vinylove-peny-3
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz-metraz-91-cm
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz-metraz-91-cm
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz-metraz-91-cm
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-staticky-postoj-antistaticka 
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-staticky-postoj-antistaticka 
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-staticky-postoj-antistaticka 
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-otacivy-pohyb-antistaticka
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-otacivy-pohyb-antistaticka
https://www.happyend.cz/polyuretanova-rohoz-pro-otacivy-pohyb-antistaticka
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz-z-vinylove-peny-2
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz-z-vinylove-peny-2
https://www.happyend.cz/antistaticka-podlahova-rohoz-z-vinylove-peny-2
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-antistaticka-plna
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-antistaticka-plna
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-antistaticka-plna
https://www.happyend.cz/modulova-antistaticka-rohoz-plna
https://www.happyend.cz/modulova-antistaticka-rohoz-plna
https://www.happyend.cz/modulova-antistaticka-rohoz-plna
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-do-svaroven
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-do-svaroven
https://www.happyend.cz/elektroizolacni-rohoz
https://www.happyend.cz/elektroizolacni-rohoz
https://www.happyend.cz/elektroizolacni-rohoz
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-nehorlava-plna
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-nehorlava-plna
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-nehorlava-plna
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-derovana-6
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-derovana-6
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-derovana-6
https://www.happyend.cz/odolna-rohoz-derovana-6
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-pro-gastronomii-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-pro-gastronomii-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-pro-gastronomii-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-nehorlava-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-nehorlava-derovana
https://www.happyend.cz/modulova-rohoz-nehorlava-derovana


Víc informací najdete na www.happyend.cz/prumyslove-rohoze 
nebo volejte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 156 944.

NEVÁHEJTE A OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKY

OCHRANNÉ ROHOŽE
BEZPEČNOST A PREVENCE

• Ochranné podlahové rohože odolné olejům
• Ochranné rohože s bublinkovým 

protiskluzovým povrchem

• Interiérové i exteriérové desky (s nájezdovými hranami)
• Odolné vůči olejům
• Ohnivzdorné
• Pro pojezd a otáčení VZV
• Vysoká nosnost

OCHRANA PODLAH 

PRŮMYSLOVÉ ZÁTĚŽOVÉ DESKY

• Ochranné rohože s povrchem tvarovaným 
pro zajištění protiskluznosti

• s jemnou drážkou
• s širokou drážkou
• s bublinkovým povrchem
• s povrchem lisovaného plechu
• s povrchem kotlářského plechu

OCHRANA REGÁLŮ A POLIC

Chrání výrobky, nářadí a podlahy 
před poškozením



2.0


