
emcobad emcobau emcoklima

emcosisteme de ştergătoare pentru intrări

Privire de ansamblu asupra produselor OEM
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emcosisteme de ştergătoare pentru intrări

Intrările reprezintă cartea de vizită a unei clădiri şi necesită  
o atenţie deosebită din perspectiva unei arhitecturi de an-
samblu armonioase.
Seriile de ştergătoare pentru intrări emco DIPLOMAT,  
MARSCHALL şi CONSUL sunt disponibile în nenumărate vari-
ante speciale de execuţie şi, suplimentar, asigură faptul că 
murdăria şi umiditatea sunt oprite în zona intrării.
Ştergătoarele GS emco pot fi, datorită profilului închis, soli-
citate în mod extrem şi curăţate foarte rapid, deoarece mur-
dăria poate fi aspirată foarte simplu. 
 
În combinaţie cu sistemele de menţinere a curăţeniei, şter-
gătoarele de intrări emco oferă o curăţare-în-trei-zone împo-
triva murdăriei grosiere, fine şi umede. 
Datorită funcţionalităţii certe, dorinţele privind integrarea 
formei şi a culorii pot fi realizate cu condiţia unei planificări 
arhitectonice timpurii.
Consultanţii noştri de specialitate instruiţi vă stau la dispo-
ziţie pentru aceste întrebări şi pentru toate întrebările de 
natură tehnică. Graţie service-ului şi calităţii înalte, noi ve-
nim în întâmpinarea cerinţelor practice şi creative ale unor 
situaţii de intrări specifice.

Ştergătoarele pentru intrări emco: 
eficiente, rezistente la solicitări, funcţionale şi variabile

Ştergătoarele pentru intrări îşi păstrează funcţia pe parcursul 
unei perioade mari de timp deoarece murdăria nu se fixează în 
ştergător ci cade în interspaţiile dintre lamelele acestuia (Fig. 1).
Deoarece ştergătoarele pot fi rulate, murdăria poate fi uşor în-
depărtată din acestea (Fig. 2) şi nu va fi transportată mai depar- 
te de către vizitatorii următori.
(Reprezentările grafice nu sunt valabile pentru tipul emco GS)

Fig. 1 Fig. 2
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Componentele sistemelor de ştergătoare pentru intrări emco: 
Înălţimi de construcţie, grosimi de materiale şi inserţii disponibile.

Ştergătoarele pentru intrări emco DIPLOMAT, CONSUL,  
MARSCHALL, GS şi PLAZA sunt disponibile în 5 variante de 
înălţimi de construcţie cu rame de montaj corespunzătoa-
re: 10, 17, 22, 27 şi 42 mm. Odată cu creşterea înălţimii de 
construcţie creşte şi capacitatea ştergătorului de preluare 

a murdăriei apărute. Deoarece durează mai mult până 
când interspaţiile ştergătorului se umplu cu particule de 
murdărie, frecvenţa intervalelor de curăţare este redusă.  
O înălţime de construcţie mai mare tinde astfel să fie mai 
adecvată pentru Entré-uri cu o frecventare deasă.

Înălţimi de construcţie

Ştergătoarele de intrare emco DIPLOMAT, CONSUL, MAR-
SCHALL, RADIAL, GS şi PLAZA sunt disponibile în trei grosimi 
de materiale. La aceasta se aplică următoarele: cu cât este 
mai mare grosimea materialului, cu atât mai mare este capa-
citatea maximă de încărcare. Cu o grosime a materialului de  
1 mm. tipurile emco DIPLOMAT sunt concepute pentru un  

trafic normal până la intens, CONSUL cu o grosime a ma- 
terialului de 1,7 mm. şi MARSCHALL, RADIAL şi PLAZA cu o 
grosime a materialului de 2,5 mm. sunt concepute pentru 
un trafic foarte intens şi deosebit de intens. emco PLAZA se 
remarcă printr-o structură şi o înălţime deosebite.

Grosimile materialelor

În funcţie de tipul murdăriei de la locul de montare, fină sau 
grobă, pentru tipurile emco DIPLOMAT, CONSUL,  
MARSCHALL şi PLAZA pot fi selectate trei tipuri de inserţii 
(ripsuri din peri sârmoşi, cauciuc şi perie cu snopi). La tipuri-
le DIPLOMAT şi SENATOR efectul de curăţare poate fi sporit 

prin două profiluri suplimentare. Noul ştergător de intrare 
închis de tipul emco GS este compus dintr-o margine de ră-
zuire integrată, acesta fiind disponibil la alegere cu inserţii 
din cauciuc sau perii textile sau cu inserţii de menţinere a 
curăţeniei de tipul „MAXIMUS“.

Inserţii disponibile

Profiluri suplimentare

MARSCHALL (S)CONSUL (E) RADIAL PLAZA GS

Margine de răzuire Margine de periere

DIPLOMAT

Ripsuri din  
peri sârmoşi Cauciuc Perie cu snopi Perie textilă

Sistem de menţinere  
a curăţeniei „MAXIMUS“

DIPLOMAT DIPLOMAT PLAZADIPLOMAT 
MARSCHALL (S) 

GS

DIPLOMAT 
CONSUL (E) 

MARSCHALL (S)

10

17 22 27

42

1 2,5 2,5

ca. 2,5

1,7 1,5
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Privire de ansamblu rapidă asupra ştergătoarelor pentru intrări emco: 
Aşa găsiţi ştergătorul de intrare adecvat.

 normală:  casă unifamilială, cabinet medical, mic magazin, intrări mici magazine (< 250 parcurgeri pe zi)

  intensă:  clădiri administrative, bănci, şcoli‚ magazine cu frecventare medie (< 250 - 2000 parcurgeri pe zi)

   extremă:  centre comerciale, aeroporturi, intrări cu frecventare extremă (de la 2000 parcurgeri pe zi)

    extremă ++:  centre comerciale, aeroporturi, intrări cu frecventare extremă (de la 5000 parcurgeri pe zi)

* Exemple de solicitare

G Inserţii din cauciuc RB Ripsuri din peri sârmoşi cu margine de periere

GB Inserţie din cauciuc cu margine de periere RK Ripsuri din peri sârmoşi cu margine de răzuire

GK Inserţie de cauciuc cu margine de răzuire RCB Ripsuri din peri sârmoşi cu perie cu snopi

GCB Inserţie din cauciuc cu perie cu snopi TB Perie textilă (numai „GS“)

R Ripsuri din peri sârmoşi M Inserţie de menţinere a curăţeniei „MAXIMUS“

CB Perie cu snopi

Explicaţie a denumirilor tipurilor

Solicitare* BE** G GB GK GCB CB GS/G RE*** circulabil/
rulabil 

 10 510 G 510 GK 510 GCB 510 CB 13 cărucioare de 
cumpărături, 
scaune cu 
rotile, căruţuri 
de transport 
(atenţie la 
GB, GK, GCB, 
CB!)*

  17 517 G 517 GB 517 GK 517 GCB 517 CB 20

  22 522 G 522 GB 522 GK 522 GCB 522 CB 25

  27 527 G 527 GK 527 GCB 527 CB 30

   17 517 S/G 517 S/GCB 517 S/CB 517 GS/G 20 suplimentar 
de asemenea: 
automobile, 
cărucioare de 
ridicare

   22 522 E/G 522 E/GCB 522 E/CB 25

   22 522 S/G 522 S/GCB 522 S/CB 25

    42 542 S/G 542 S/GCB 542 S/CB 46 v. 
MARSChAll

Ştergătoare de intrări pentru spaţiile exterioare

Solicitare* BE** R RB RK RCB TB M RE*** circulabil/
rulabil 

 10 510 R 510 RK 510 RCB 13 cărucioare de 
cumpărături, 
scaune cu 
rotile, căruţuri 
de transport 
(atenţie la RB, 
RK, RCB!)*

  17 517 R 517 RB 517 RK 517 RCB 20

  22 522 R 522 RB 522 RK 522 RCB 25

  27 527 R 527 RK 527 RCB 30

   17 517 S/R 517 S/RCB 517 GS/TB 517 GS/M 20 suplimentar 
de asemenea: 
automobile, 
cărucioare de 
ridicare

   22 522 E/R 522 E/RCB 25

   22 522 S/R 522 S/RCB 25

    42 542 S/R 542 S/RCB 46 v. 
MARSChAll

Ştergătoare de intrare pentru spaţiile interioare şi spaţiile exterioare acoperite

*Modelele GB, GK, GCB şi CB sunt circulabile/rulabile în mod limitat, RB, RK şi RCB nu pot fi rulate. 
**BE = Înălţime de construcţie ştergătoare de intrare (mm.)    ***RE = Înălţime rame de montaj ştergătoare de intrare (mm.)
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G cu inserţie de cauciuc 

GB cu inserţii de cauciuc 
şi margine de periere* 

GK cu inserţii de cauciuc 
şi margine de răzuire*

CB cu perie cu snopi 

GCB cu inserţii de cauciuc 
şi perie cu snopi 

valoare marcată cu roşu: emco DIPLOMAT 510 
* nu sunt disponibile în tipurile MARSCHALL şi CONSUL 

emco DIPLOMAT, MARSCHALL, CONSUL, RADIAL şi GS în Zona 1: 
pentru murdăria grosieră din spaţiile exterioare sau pentru intrările acoperite. 

Tip emco RADIAL

272217
10

27 (29) 5

2217

27 5  9,5  5

22 27

1710

27 (29) 5

27221710

27 (29) 5

27221710

27 (29) 5  6  5
(5 5 5)
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emco DIPLOMAT, MARSCHALL, CONSUL, RADIAL şi GS în Zona 2: 
pentru murdăria fină din spaţiile interioare sau pentru intrările acoperite. 

R cu inserţie din peri sârmoşi 

RB cu inserţie de peri sârmoşi 
şi margine de periere* 

RK cu inserţie de peri sârmoşi 
şi margine de răzuire*

RCB cu inserţie de peri sârmoşi 
şi perie cu snopi 

GS/ TB cu perie textilă 

GS/M cu inserţie de menţinere 
a curăţeniei „MAXIMUS“

GS/G cu inserţie de cauciuc 

valoare marcată cu roşu: emco DIPLOMAT 510 
*nu sunt disponibile în tipurile MARSCHALL şi CONSUL 

272217
10

27 (29) 5

2217

27 5 9,5 5

27 (29) 5  6  5
(5 5 5)

27221710

272217
10

27 (29) 5

37

17

37

17
17

37
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Curăţarea-în-3-zone emco: 
Optim pentru reducerea murdăriei

Curăţarea prin intermediul a 3 zone constituie o combi-
naţie de sistem testată pentru reducerea consecventă a 
murdăriei, adaptată individual fiecărei situaţii de con-
strucţie. Pentru curăţarea prin intermediul a 3 zone sunt 
predestinate în mod special centrele comerciale, şcolile, 
căminele de zi pentru copii, instituţiile administrative şi 
toate celelalte clădiri cu o frecvenţă ridicată de parcurgeri.  

Curăţarea prin intermediul a 3 zone reduce costurile  
ocazionate de curăţenie şi protejează finisajele pardoselii 
şi dotările clădirii. Sistemele conferă siguranţă împotriva 
alunecării şi astfel se evită producerea de accidente. 
Vă rugăm, respectaţi: Materialul pentru menţinerea  
curăţeniei emco este prevăzut exclusiv pentru zona 3 şi nu 
ca înlocuitor sau alternativă pentru zonele 1 şi/sau 2, 
deoarece acesta serveşte prioritar preluării murdăriei fine 
şi umede.

Exemplu: ştergătoarele pentru intrări emco de tip CB cu inserţii de peri ca 
sistem de bază pentru preluarea murdăriei grosiere; în caz de necesitate 
pot fi livrate cu cuve pentru colectarea murdăriei şi sub-construcţie.

Sistemul de menţinere a curăţeniei emco este adecvat în mod special preluării 
umidităţii şi murdăriei rămase, datorită caracterului său textil similar covoarelor.

Exemplu: ştergătoarele de intrare emco tip R cu inserţii din peri sârmoşi.
Murdăria fină va fi periată de către inserţiile de peri asprii şi nu este astfel 
transportată mai departe în încăperile următoare.

 Zona 1 pentru murdăria grosieră

 Zona 2 pentru murdăria fină

 Zona 3 pentru murdăria umedă
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emco Rame 500, emco LUMINA şi emco Cuve de reţinere a murdăriei: 
Accesorii pentru emco DIPLOMAT, MARSCHALL şi CONSUL

Rame emco 500 şi emco LUMINA

Ramele de montare pentru ştergătoare emco 500 se compun 
din profiluri unghiulare cu unghiuri tăiate la îmbinări. Guseurile 
puternice livrate cu ştergătoarele garantează o înşurubare exac-
tă. Produsele se livrează exclusiv pentru ancorarea în zid iar în 
cazul utilizării în spaţii umede pot fi livrate opţional în varianta 
crom-nichel-inox. Rama este pregătită pentru montaj resp. va fi 
livrată fixă şi finisată în ambalaj (de ex. la ramele cu tăieturi 
curbe sau la ramele cu mai multe tăieturi şamd.). 
 
emco LUMINA scoate în evidenţă fiecare zonă de intrare.
Acest sistm cu rame iluminate pentru montarea în interior şi  
în exterior este simplu de montat şi este echipat cu margini  
prevăzute cu LED-uri rezistente la apă şi la şocuri, care economi-
sesc energie şi au o durată mare de utilizare. 
 
Cuvele de reţinere a murdăriei emco (pentru emco MARSCHALL 
şi CONSUL) au drept scop preluarea unor cantităţi mai mari  
de murdărie din Entré-urile frecventate intens. Cuvele sunt  
fabricate din aluminiu (AlMg 1), sunt sudate pentru a fi rezis- 
tente la apă şi sunt concepute perfect netede pentru o cură- 
ţare rapidă. 
Livrarea se realizează cu ancoră de zidărie sudată, opţional cu 
dispozitiv de scurgere. În varianta de construcţie modulară, 
poate fi realizată o instalaţie de cuve de reţinere a murdăriei.

Tip Dimensiuni  
(Î x L x A)  
în mm.

Material

500/13 13 x 25 x 3 Aluminiu

500/18 18 x 28 x 3 Aluminiu

500/20 20 x 30 x 3 
20 x 25 x 3

Aluminiu 
Crom-Nichel-Oţel, 

Nr. material 1.4404 (V4A)

500/25 25 x 28 x 3 
25 x 25 x 3 
25 x 28 x 3

Aluminiu 
Alamă natur 

Crom-Nichel-Oţel, 
Nr. material 1.4404 (V4A)

500/30 30 x 30 x 3 
30 x 30 x 3 
30 x 25 x 3

Aluminiu 
Alamă natur 

Crom-Nichel-Oţel, 
Nr. material 1.4404 (V4A)

500/46 47,5 x 35 x 4,5 
44 x 25 x 2

Aluminiu 
Crom-Nichel-Oţel, 

Nr. material 1.4404 (V4A)

LUMINA 30 x 25 x 52 Aluminiu 
(transformator necesar,  

livrare cu sau fără LED-uri)

Tip Înălţimi 
cuve 

(mm.)

Înălţime 
totală 
(mm.)

Lăţime max. 
individuală 

(mm.)

Adâncime 
max. 

individuală 
(mm.)

5000 53 – 2800 1300

5017 – 70 2800 1300

5022 – 75 2800 1300

5042 – 96 2700 1200

Cuve de reţinere a murdăriei emco

500 Aluminiu

LUMINA

Cuvă de reţinere a murdăriei

500 Crom-Nichel-Oţel 500 Alamă
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Sistemul emco de menţinere a curăţeniei în zona 3: 
Pentru murdăria rămasă şi cea umedă din spaţiile interioare.

Sistemele de menţinere a curăţeniei emco creează o atmosferă 
relaxantă cu culori armonizate în zonele de intrare datorită 
efectului lor fonoabsorbant – un alt aspect valoros pentru alcă-
tuirea unui tablou de ansamblu pozitiv al unei companii sau al 
unei clădiri publice. 
Materialul preia până la 90% din murdăria fină şi umedă din 
zona intrării şi protejează astfel finisajele pardoselii înconjură-
toare. Acestea necesită curăţare mult mai rar, durata lor de uti- 
lizare fiind astfel prelungită. Lucrările de renovare şi de înlocuire 
sunt mult mai rar necesare. Suplimentar, pericolul de alunecare 
din cauza umezelii şi murdăriei din Entré-uri se micşorează şi 
astfel şi costurile suplimentare provocate de accidente sunt 
reduse semnificativ iar igiena din încăperile frecventate intens 
este mult îmbunătăţită. 
Sursa acestor avantaje este constituită de sistemul de menţine-
re a curăţeniei care, spre deosebire de covoarele obişnuite, per-
mite creşterea încărcării prin murdărire orizontală şi verticală. 
Fibre speciale cu goluri transportă murdăria de la suprafaţa 
materialului superior către materialul portant. 
Particulele de murdărie acumulate sunt invizibile în zona de 
menţinere a curăţeniei (Fig. de mai jos) şi pot fi îndepărtate  
fără efort cu ocazia efectuării următoarei curăţenii.  
 
Sistemele de menţinere a curăţeniei emco există în calităţile 
MAXIMUS, PREMIUM, SCRATCH, MODUS şi FAVORIT. 
Combinate cu ştergătoarele pentru intrări cu profil din alumi-
niu, acestea oferă posibilităţi nenumărate de adaptare a intrării 
în privinţa arhitecturii iar - prin intermediul tipului imprimabil 
MAXIMUS IMAGE - de creare a unui design corporativ. 
Zona de menţinere a curăţeniei emco constituie un produs de 
calitate superioară cu o durată mare de viaţă care se remarcă 
prin rezistenţa la lumină şi - în funcţie de tip - prin rezistenţa 
excelentă la incendii. 
Materialul se va curăţa la o temperatură de până la 40 °C. În 
funcţie de tip, sistemul de menţinere a curăţeniei emco este 
comercializat în formă de ştergătoare sau la metraj, pozarea 
este liberă sau fixă. 

PVCMembrană 
textilă

Particulă de 
murdărie

Material 
superior

Principiul de funcţionare al zonei de menţinere a  
curăţeniei emco
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PREMIUM 
Velur superior pentru cele mai mari pretenţii.
Velur reprezentativ cu cca. 2.050 g/m2 greutate iniţială.
În 6 variante de culori standard, înălţime cca. 13 mm.

SCRATCH 
Profilat şi eficient.
Amestec de materiale pentru perierea murdăriei grosiere şi 
pentru preluarea umezelii. 
Cu cca. 1.150 g/m2 greutate iniţială.
În 5 variante de culori standard, înălţime cca. 10 mm.

MODUS 
O nouă optică şi structură a suprafeţei.
Tipuri de fibre revoluţionare servesc preluării murdăriei 
puternice şi a umidităţii. 
Cu cca. 1.050 g/m2 greutate iniţială.
În 5 variante de culori standard, înălţime cca. 9 mm.

FAVORIT 
O prevenire de bun augur.
Calitate deosebită şi rezistenţă la uzură pentru o „curăţare 
preventivă“. 
Cu cca. 820 g/m2 greutate iniţială. 
În 4 variante de culori standard, înălţime cca. 10 mm.

MAXIMUS
Sistem de menţinere a curăţeniei cu confort suplimentar.
Cu elasticitate de durată şi rezistent la uzura prin frecare  
cu cca. 1.000 g/m2 greutate iniţială.
În 12 variante de culori standard, înălţime cca. 10 mm.

MAXIMUS IMAGE 
Creativ şi cu o imagine remarcabilă.
Disponibil în 45 culori, toate selectabile sau culori speciale 
individuale. Cu design liber sau CI pentru un efect maxim 
garantat. Calitate identică MAXIMUS. 



emcobad emcobau emcoklimaErwin Müller  Gruppe Lingen

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG · PF 1860 · D-49803 Lingen · Tel. +49 (0) 591 9140-0 · Fax +49 (0) 591 9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco.de/bau

www.emco.de

RO
 8

55
-4

27
5/

05
.0

9 
– 

D
re

pt
ul

 la
 m

od
ifi

că
ri 

te
hn

ic
e 

es
te

 re
ze

rv
at

. T
he

 ri
gh

t o
f t

ec
hn

ic
al

 m
od

ifi
ca

tio
n 

is
 re

se
rv

ed
.


