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Profesionalna zaščita MAGENEET ADRIATIC predstavlja visoko 

stopnjo certificiranih izdelkov, ki maksimalno preprečujejo poškodbe in 

zagotavljajo zaščito talnih in drugih površin, hkrati pa zmanjšujejo stroške izvedbe in prihranijo 
čas za postavitev in demontažo.                                               

Zaščitite prostore v času gradnje ali prenove 
s patentiranimi izdelki.
Naši izdelki prinašajo številne prednosti v 
primerjavi s podobnimi izdelki za zaščito 
talnih oblog.

VEČKRATNA UPORABA ENOSTAVNA POSTAVITEV VSESTRANSKOST PATENTIRANI IZDELKI

ZAŠČITNI SISTEMI
AB interier d.o.o. 

NAPREDNE REŠITVE 
ZAŠČITE TAL

www.mageneet.eu



Za zaščito TALNIH POVRŠIN smo razvili heavy duty 
ZLOŽENKO, katera je sestavljena iz 2 materialov, ki se 
odlično nadopolnjujeta: 4mm polietilen peno z zaprto 
calico na katero je pritrjena 3mm močna lesena plošča. 
Rezultat tega je visoko kakovostna zaščita tal z odporno 
površino na udarce namenjena za intenzivne gradbene 
posege. MAGENEET ADRIATIC predstavlja visoko 
stopnjo certificiranih izdelkov, ki maksimalno 
preprečujejo poškodbe in zagotavljajo zaščito talnih in 
drugih površin, hkrati pa zmanjšujejo stroške izvedbe in 
prihranijo čas za postavitev in demontažo.

Za zaščito STOPNIŠČ ali VOGALOV v hiši smo razvili 
posebne izdelke, ki se odlično prilagodijo pohodni 
površini.  Zaščite stopnic in vogalov so sestavljene iz 
4mm polietilen peno z zaprto calico, na katero je pritrjen 
2,5mm močna ABS plastika. Rezultat tega je visoko 
kakovostna zaščita stopnic (čelo in pohodni del) z 
povečano odpornostjo na udarce in varno pohodno 
površino za izvajalca.

ABS plastika

Patentirani izdelki

Enostavna namestitev

Lahkotno za prenašanje

Enostavno za shranjevanje in 

prenašanje

Zaščita narejena po meri in 

zahtevi varnostnih standardov

Odpornost na mehanske, tekoče in 

kemične poškodbe

Izredno stabilna podlaga za delo

Večkratna uporaba

Okolju prijazen izdelek

Vodoodporno

Nizek strošek glede na alternativne 

zaščite

Najbolj zanesljiv način zaščite

Najboljši rezultat zaščite glede na 

ceno in alternativne načine zaščite

NA ZAHTEVO KUPCA JE LAHKO 

TUDI IZ NEGORLJIVEGA MATERIALA

Nepogrešljiva zaščita pri vseh 
gradbeno obrtniških delih

Naše prednosti 
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Mageneetova zloženka – heavy duty system zaščite tal je 
sestavljena iz 2 materijalov, ki se odlično nadolponjujeta: 
4mm polietilen peno z zaprto calico na katero je pritrjena 
3mm močna lesena plošča. Rezultat tega je visoko 
kakovostna zaščita tal z odporno površino na udarce 
namenjena za intenzivne gradbene posege.

Mageneetov medium duty system zaščite tal v roli je 
sestavljen iz 2 materijalov, ki se odlično nadolponjujeta: 
4mm polietilen peno z zaprto calico na katero je pritrjen 
1mm močan oplemeniten, impregniran karton. Rezultat 
tega je visoko kakovostna zaščita tal z povečano 
odpornostjo na udarce namenjena za manj intenzivne 
gradbeno obrtniške posege.

KLJUČNE PREDNOSTI: 
1. PATENTIRAN IZDELEK
2. Enostavna namestitev – v roli, dim: 100 x 500cm
3. Lahkotna za samostojno prenašanje
4. Enostavna za shranjevanje in prenašanje
5. Zaščita narejena po meri in zahtevi varnostnih 
standardov
6. Odporna na mehanske, tekoče in kemične poškodbe 
7. Izredno stabilna podlaga za delo 
8. Večkratna uporaba in okolju prijazen izdelek
9. Vodoodporno 
10. Nizek strošek glede na alternativne zaščite
11. Najbolj zanesljiv način zaščite za manj intenzivne 
gradbeno obrtniške posege
12. Najboljši rezultat zaščite glede na ceno in alternativne 
načine zaščite
13. NA ZAHTEVO KUPCA JE LAHKO TUDI IZ 
NEGORLJIVEGA MATERIALA

ZA ENOSTAVNEJŠE GRADBENE POSEGE

ZA PLESKANJE

ZA MONTAŽO OPREME

ZA ZAHTEVNEJŠE GRADBENE POSEGE

ZA RUŠITVENA DELA

ZA ADAPTACIJE

VEČKRATNA UPORABA

ČISTO, UREJENO IN VARNO DELOVNO OKOLJE

ZAŠČITNE PLOŠČE ZA TLA

OJAČANE PLOŠČE V ROLI

PODJETNIKOM PRIJAZEN PRODUKT – MAGENEET 
zloženka je zelo lahka, saj 1m2 tehta samo 2kg. Glede na 
zložljivost plošč je manipulacija in prenašanje zloženke 
zelo enostavno, saj se 2m2 površine zloži v pravokotnik 
dimenzije: 
(dxšxv)100 x 35 x 5cm ki tehta samo 4kg. To pomeni, da za 
zaščito 10m2 prostora lahko delavec zelo enostavno in 
samostojno prinese 5 zloženk (vsaka ima 2m2) v močni 
kartonski škatli ki tehta 20kg in je dimenzije (DxŠxV): 100 x 
35 x 25cm.

MAGENEET zloženka vsebuje dve plasti, spodnjo plast 
pene z zaprto calico in zgornjo plast MDF plošče. Obe 
plasti se lahko reciklarata. To pomeni, da se izdelek 
obravnava kot ZELEN in prijazen do narave. 

ECO FRIENDLY IZDELEK
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Mageneetov heavy duty PP system zaščite stopnic je 
sestavljen iz 2 materijalov, ki se odlično nadolponjujeta: 
4mm polietilen peno z zaprto calico na katero je pritrjen 
2,5mm močna ABS plastika. Rezultat tega je visoko 
kakovostna zaščita stopnic (čelo in pohodni del) z 
povečano odpornostjo na udarce in varno pohodno 
površino za izvajalca.

ZA VEČJE GRADBENE POSEGE

ZA MANJŠE GRADBENE POSEGE IN ADAPTACIJE

PRI SELITVAH IN MONTAŽAH OPREME

ZAŠČITA VOGALOV

Mageneetov heavy duty PP system zaščite je sestavljen iz 2 materijalov, ki se odlično nadolponjujeta: 4mm polietilen 
peno z zaprto calico na katero je pritrjen 2,5mm močna ABS plastika. Rezultat tega je visoko kakovostna zaščita vogalov 
s povečano odpornostjo na udarce.

KLJUČNE PREDNOSTI:
1. PATENTIRAN IZDELEK
2. Enostavna namestitev – pritrditev z 2-stranskim 
lepilnim trakom
3. Lahkotna za samostojno prenašanje
4. Enostavna za shranjevanje in prenašanje
5. Zaščita narejena po meri in zahtevi varnostnih 
standardov
6. Odporna na mehanske, tekoče in kemične poškodbe
7. Izredno stabilna podlaga za delo
8. Večkratna uporaba
9. Okolju prijazen izdelek
10. Vodoodporno
11. Nizek strošek glede na alternativne zaščite
12. Najbolj zanesljiv način zaščite za manj intenzivne 
gradbeno obrtniške posege
13. Najboljši rezultat zaščite glede na ceno in alternativne 
načine zaščite
14. NA ZAHTEVO KUPCA JE LAHKO TUDI IZ 
NEGORLJIVEGA MATERIALA

Mageneet je patentiral idealno – cenovno ugodno zaščito 
stopnic katero boste sedaj lahko uporabljali med 
gradbenim procesom, montažo ali pleskanjem ali v času 
selitev ipd.

Mageneetov izdelek za zaščito stopnic je izdelan po meri 
in potrebi izvajalca, kateremu ponujajo maksimalno 
prednost in varnost v času dela po dostopni – nizki ceni. 

ZA VEČJE GRADBENE POSEGE – VOGALI STEN

ZA MANJŠE GRADBENE POSEGE IN ADAPTACIJE 

– VOGALI POHIŠTVA

PRI TRANSPORTU, SELITVAH IN MONTAŽAH 

OPREME – VOGALI POHIŠTVA IN OPREME

ZAŠČITA STOPNIC

NAPREDNE REŠITVE ZA ZAŠČITO PROSTOROV
MAGENEET IZDELKI 
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“DELO in VARNOST – z ROKO v ROKI” 
ČISTO, UREJENO IN VARNO DELOVNO OKOLJE   
Uporaba MAGENEET ADRIATIC zloženke zagotavlja čisto, urejeno in varno delovno 
okolje med opravljanjem gradbeno – obrtniških posegov.  Po opravljenem delu, 
zloženko sestavite in pospravite, tla pa so ohranjena in čista, kot pred pričetkom del. 

VEČKRATNA UPORABA      
MAGENEET zloženka se lahko uporabi večkrat. Po vsaki uporabi  jo lahko pometete, 
posesate ali obrišete z vlažno krpo, zložite in daste v hrambo.

OSB PLOŠČE KARTON FILC

Kaj lahko uporabimo sedaj? ZNAČILNOST
MAGENEET

ADRIATIC

Mageneet

OSB 
PLOŠČE KARTON

Kaj se uporablja danes?

Ščiti samo pred barvo 

ali tekočino

Za enkratno uporabo

Ne ščiti pred mehansko 

poškodbo  

Ni zanesljiv

Hitra vpojnost vlage

Hitro se poškoduje

Vnetljiv

Nestabilen pri vetru

Ne ščiti pred mehansko 

poškodbo

Drage

Težke

Zahtevne za montažo

Niso vlago-odporne  

Postavitev in demontaža je počasna in 

zahteva skupino ljudi

Zavzame veliko prostora za shranjevanje 

Teža zelo lahka zelo lahka zelo lahkatežka

zahtevnaenostavna enostavna enostavnaEnostavna namestitev

Enostavno shranjevane

Večkratna uporaba

Mehka sestava in 
oblazinjena podloga 

Enostavna manipulacija

Nizek strošek

Vodoodporna

Ognjeodporna (na 
zahtevo)

Izgled in oblika

Enostavna namestitev

Lahkotna za prenašanje

Enostavna za shranjevanje

Narejena v skladu z varnostnimi standardi

Odporna na mehanske, tekoče in kemične 
poškodbe

Udobna podlaga za delo

Večkratna uporaba

Vodooporna podlaga

Nižji strošek glede na alternativne  zaščite

Najbolj zanesljiva zaščita med vsemi         
(na željo kupca je lahko negorljiva) 

Najbolj uporabna oblika

FILC



MAGENEETov široki nabor naprednih zaščitnih rešitev je edini in edinstveni ponudnik profesionalnih 
rešitev za zaščito na svetovnem trgu. Izdelki so razviti in patentirani ter posebej in z namenom izdelani po 

meri in potrebi uporabnika. 

Ponujajo maksimalno zaščito, katero je možno ob pravilnem shranjevanju in 
vzdrževanju uporabljati neomejenokrat in tako predstavlja najnižji strošek na trgu.

EKSKLUZIVNI  ZASTOPNIK
ZA SLOVENIJO:

AB interier d.o.o.
Na jami 20

1000 Ljubljana
Slovenija

T:  +386 70 353 381
M: info@mageneet.eu

PROFESIONALNI IZDELKI ZA POPOLNO ZAŠČITO TAL, VOGALOV, STOPNIŠČ, VHODNIH 
IN NOTRANJIH VRAT TER OKEN

Do sedaj je zašita tal, stopnišč, vogalov ali vrat potekala z 
alternativnimi, nepopolnimi zaščitami različnih materijalov, 
kateri te funkcije dejansko niso nikoli opravili 100% ali so 
celo z obstoječimi, rabljenimi zaščitami povzročili 
dodatne poškodbe na tlaku, stenah ali stopniščih. 

MAGENEET je prvo podjetje, ki je razvilo in patentiralo 
izdelke za zaščito interierja v času trajanja različnih 
gradbeno obrtniških del, ki ponuja 100%, popolno in 
A-testirano zaščito površin.

ZAŠČITNE PLOŠČE ZA TLA 

OJAČANE PLOŠČE V ROLI

ZAŠČITA STOPNIC

ZAŠČITA VOGALOV

ZAŠČITA VRAT

ZAŠČITA OKEN

www.mageneet.eu

PREVERITE PONUDO NAŠIH  OSTALIH IZDELKOV ZA PROFESIONALNO ZAŠČITO PRI GRADNJI ALI PRENOVI

PRODAJNI PARTNER:
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