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Příslušenství pro beton a dlažbu

Terče pod dlažbu a příslušenství
NOVINKA!

Terč pod dlažbu - gumový s pevnou spárou
Použití:
• pro suchou pokládku venkovní dlažby s šířkou spáry 5 mm

Výhody:
• nižší náklady na pořízení
• rychlá a jednoduchá pokládka dlažby na terče bez použití lepidla
• volně položenou dlažbu na terče není nutné dilatovat - terče eliminují praskání dlažby
• systém suché pokládky zajišťuje dokonalý odvod vody, voda proteče spárami - netvoří se louže
• snadná údržba - žádné sekání nebo bourání, v případě poškození izolace stačí dlažbu rozebrat a po opravě izolace zase vrátit zpět, jednoduchá
výměna poškozených dlaždic
• podložka je protiskluzová
• chůze po položené dlažbě na gumové terče je velice příjemná s měkkým došlapem, terče snižují kročejový hluk
• terč lze snadno dělit na půlky i čtvrtiny, které se použijí na okraji pokládané plochy
• terče mají minimální hmotnost, nezatěžují terasy a střechy jako např. štěrk a různé cementové hmoty
• nosnost terče 100 kg
Materiál:
• pryž odolná teplotám -40 °C až + 80 °C

Typ
Terč pod dlažbu - gumový - 120 x 8 mm pevnou spárou

Objednací číslo

Karton (ks)

Paleta (ks)

620.08120

150

5 400
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Příslušenství pro beton a dlažbu

Terče pod dlažbu a příslušenství
NOVINKA!

Gumová podložka pro nastavitelný terč
pod dlažbu
Použití:
• jako vyrovnávací prvek pro nastavitelný terč, tloušťka podložky 2 mm
Výhody:
• podložka je protiskluzová
• snižuje kročejový hluk
Materiál:
• TPE – termoplastický elastomer

Terč pod dlažbu nastavitelný
Použití:
• pro suchou pokládku venkovní dlažby s šířkou spáry 4 mm, výškově
nastavitelný
Výhody:
• rychlá a jednoduchá pokládka dlažby na nastavitelné terče bez použití lepidla
• nastavitelné terče umožňují vytvoření dokonale rovné plochy na členitém povrchu, vyspádované střeše nebo terase
• možnost vedení trubek a elektrorozvodů pod dlažbou se snadným přístupem pro případné opravy
• volně položenou dlažbu na terče není nutné dilatovat - terče eliminují praskání dlažby
• systém suché pokládky zajišťuje dokonalý odvod vody, voda proteče spárami - netvoří se louže
• snadná údržba - žádné sekání nebo bourání, v případě poškození izolace stačí dlažbu rozebrat a po opravě izolace zase vrátit zpět, jednoduchá
výměna poškozených dlaždic
• možnost použití gumové protiskluzové podložky - snižuje kročejový hluk, vyrovnává nerovnosti
• terče mají minimální hmotnost, nezatěžují terasy a střechy jako např. štěrk a různé cementové hmoty
• nosnost terče 400 kg
Materiál:
• polypropylen, UV stabilní odolná teplotám -40 °C až + 120 °C

Typ
Gumová podložka pro nastavitelný terč pod dlažbu
Terč pod dlažbu nastavitelný 27 - 35 mm
Terč pod dlažbu nastavitelný 35 - 50 mm
Terč pod dlažbu nastavitelný 50 - 80 mm
Terč pod dlažbu nastavitelný 70 - 120 mm

Objednací číslo

Karton (ks)

Paleta (ks)

622.01
621.27035
621.35050
621.50080
621.70120

600
40
30
35
25

42 000
1 680
1 260
1 050
750
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