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antiSLIP system® 
 

Náš unikátní patentovaný 
protiskluzový antiSLIP system® je 
nejlepším řešením proti uklouznutí 
na mokré a kluzké dlažbě. Výrobek 
se aplikuje ve 3 jednoduchých krocích, 
nevytváří vrstvu a je zcela neviditelný.

Protiskluzové ošetření povrchu nemění 
původní vzhled dlaždic, na povrchu není 
viditelné, ale je velmi dobře hmatatelné. 

Protiskluzový antiSLIP system® zbavuje provo-
zovatele odpovědnosti spojené s uklouznutím 
zaměstnanců nebo zákazníků, úhrady nákladů na 
zdravotní péči apod.

Cílová skupina: 
Bazény, sauny, školy, nemocnice, kuchyně, restaurace,
supermarkety, nákupní centra, letiště, veřejné budovy,
vstupní prostory, ubytovací a pečovatelské domy atd.. AntiSLIP 
system® je účinný uvnitř i vně objektů. 
 
Stručně řečeno, všude tam, kde mokrá a kluzká podlaha může být 
nebezpečná.



Prevence je lepší 
než léčba!
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Protiskluzový antiSLIP system®
je vhodný pro: 

• Keramickou dlažbu
• Žulu
• Terazzo
• Beton 

Jak to funguje:

Výhody našeho unikátního 
patentovaného protiskluzového 
antiSLIP system® jsou:

• není viditelný
• okamžitě reaguje
• je účinný po dobu minimálně 3 let  
• velmi snadno se aplikuje
• je biologicky rozložitelný
• zabraňuje růstu bakterií
• je testovaný po celém světě 
                    

Kvalita a testování: 

protiskluzový antiSLIP system® je  
testovaný po celém světě z hlediska jeho 
účinnosti, vlivu na bezpečnost a ochranu 
zdraví. A to nezávislými testovacími instituty 
(TNO, NOTOX, Säurefliesner-Vereinigung atd.).

Náš protiskluzový antiSLIP system®  byl aplikovaný 
na mnoha různých projektech a zákazníci po celém 
světě s ním jsou maximálně spokojení. (Reference 
najdete na našich webových stránkách). 
                                               
Buďte prozíraví! Ujistěte se, že Vaše
podlahy jsou bezpečné pro Vaše zákazníky 
a zaměstnance.
Zvolte protiskluzový antiSLIP system® pro 
Vaši bezpečnou podlahu.
     
                                                 

Neošetřený povrch: keramika a kámen mají vždy malé 
póry až mikropóry, které způsobují, že povrch zůstává 
déle mokrý a kluzký

Ošetřená suchá plocha: Při použití  3-stupňového
protiskluzového antiSLIP system® se produkt naváže do
povrchových pórů

Ošetřená mokrá plocha: Protiskluzový antiSLIP system® 
okamžitě reaguje s jakoukoliv formou vlhkosti a vytvoří 
povrch s vysokým koeficientem tření. V důsledku toho je 
zabráněno efektu “Aquaplaningu” 

Company name and address:

FSI International BV 
Rivium 1e straat 29
2909 LE Capelle aan de IJssel 
E-mail: fsi@antislip.org 
Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

Nanolaky s.r.o.
Jana Babáka 2733/11, 612 00  Brno
T: +420 725 417 110
E: recepce@nanolaky.cz
W: www.nanolaky.cz

Pro více informací navštivte naše webové stránky 


