
Technický list č.042

Terče pod dlažbu FORPAD QUEEN a QUEEN +
Výškovo nastaviteľné terče s pevnou aj kyvnou hlavou, pre suchú pokládku dlažby, 
pre terasy, balkóny, drevené terasy a pod.
 

SK

FORPAD
QUEEN a QUEEN+

 Dovozca / distribútor: FORBUILD, s.r.o.  
    Kukučínova 1621/26,   T: +421 910 444 008
    052 01 Spišská Nová Ves E: info@forbuild.sk
    Slovenská republika  W: www.forbuild.sk

FORPAD QUEEN

FORPAD QUEEN+

Charakteristika a použitie
  Výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu FORPAD QUEEN, QUEEN+ a FORPAD JUNIOR slúžia na 
suchú  pokládku dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev ( zvýšené podlahy ) bez použitia cementových 
lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy s hydro-
izolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez 
jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené resp. drevo-
plastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá mon-
táž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť. 

Popis a bližšia špecifikácia
  Podpery FORPAD QUEEN májú možnosť nastavenia výšky od 21 do 234mm, FORPAD QUEEN + 
od 28 do 241mm a FORPAD JUNIOR od 12 do  30mm. Ich nosné hlavy sú vyrobené z by-materiálu
s protišmykovou a protihlukovou vrstvou. Hlava FORPAD QUEEN a QUEEN + je vybavená tromi dištan-
čnými ľahko odstrániteľnými planžetami ( šírky 2, 3 a 4mm ) určujúcimi medzeru medzi dlažbou. Je na 
Vás, akú šírku si zvolíte. a rozhodnúť sa môžete priamo na stavbe. Terče QUEEN + a JUNIOR sú samo-
nivelačné. Dokážu kompenzovať spád: QUEEN+ od 0 - 5% a JUNIOR od 0 - 1,5%. Všetky výškovo nas-
taviteľné terče FORPAD je možné jednoducho a rýchlo regulovať a nastavovať aj po samotnej pokládke 
dlažby, špeciálnym regulačným kľúčom, čo ocení predovšetkým realizátor a následne investor. Základňa 
podpier je dostatočne široká a pevná. Nosnosť terčov FORPAD QUEEN presahuje hodnotu 1800kg/ks.

Výhody inštalácie
   Terče FORPAD je možné osadiť na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že ten-
to systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi 
nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém 
uloženia podlahy umožňuje lepšie odvodnenie, v priestore pod ňou je možné viesť rozvody TZB a umož-
ňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia podlahy. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do 
lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako 
aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu 
dlažby a podlahy. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, 
chráni ju pred UV žiarením a zároveň zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.



Technický list č.043

Terče pod dlažbu FORPAD JUNIOR
Najnižšie výškovo nastaviteľné terče s kyvnou hlavou na trhu.
Určené pre terasy, balkóny a pod.
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FORPAD JUNIORCharakteristika a použitie
  Výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu FORPAD QUEEN, QUEEN+ a FORPAD JUNIOR slúžia na 
suchú  pokládku dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev ( zvýšené podlahy ) bez použitia cementových 
lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy s hydro-
izolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez 
jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené resp. drevo-
plastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá mon-
táž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť. 

Popis a bližšia špecifikácia
  Podpery FORPAD QUEEN májú možnosť nastavenia výšky od 21 do 234mm, FORPAD QUEEN + 
od 28 do 241mm a FORPAD JUNIOR od 12 do  30mm. Ich nosné hlavy sú vyrobené z by-materiálu
s protišmykovou a protihlukovou vrstvou. Hlava FORPAD QUEEN a QUEEN + je vybavená tromi dištan-
čnými ľahko odstrániteľnými planžetami ( šírky 2, 3 a 4mm ) určujúcimi medzeru medzi dlažbou. Je na 
Vás, akú šírku si zvolíte. a rozhodnúť sa môžete priamo na stavbe. Terče QUEEN + a JUNIOR sú samo-
nivelačné. Dokážu kompenzovať spád: QUEEN+ od 0 - 5% a JUNIOR od 0 - 1,5%. Všetky výškovo nas-
taviteľné terče FORPAD je možné jednoducho a rýchlo regulovať a nastavovať aj po samotnej pokládke 
dlažby, špeciálnym regulačným kľúčom, čo ocení predovšetkým realizátor a následne investor. Základňa 
podpier je dostatočne široká a pevná. Nosnosť terčov FORPAD QUEEN presahuje hodnotu 1800kg/ks.

Výhody inštalácie
   Terče FORPAD je možné osadiť na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že ten-
to systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi 
nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém 
uloženia podlahy umožňuje lepšie odvodnenie, v priestore pod ňou je možné viesť rozvody TZB a umož-
ňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia podlahy. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do 
lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako 
aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu 
dlažby a podlahy. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, 
chráni ju pred UV žiarením a zároveň zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

FORPAD JUNIOR

jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené resp. drevo-
plastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá mon-

aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu 

Výšie uvedené informacie sú poskytované podľa nášho nejlepšieho vedomia a svedomia. Podmienky vzniknuté v priebe-
hu aplikácie nemá spoločnosť FORBUILD, s.r.o. pod kontrolou, preto za nenenesie zodpovednosť.


