
Podkládky pod      
dlažbu



Spôsob uloženia dlažby na podkládky 
je skutočným technologickým 
vrcholom v kladení dlažby a 
momentálne z veľkej čas� vytláča 
tradičné technológie. Tento systém 
tvorí skladba z výškovo 
nastaviteľných podkládok, ktoré sú 
schopné sa veľmi jednoducho a 
zároveň bezpečne prispôsobiť 
akémukoľvek typu podlahy, prípadne 
spevneného povrchu. Tento spôsob 
ukladania dlažby umožňuje 
elegantnú a variabilnú prácu pri 
samotnej aplikácií a vylučuje 
akékoľvek zásahy do nosnej čas� 
konštrukcie. Tak�ež rieši odvodnenie, 
umožňuje pohodlné vedenie 
inžinerských sie� a možnosť ich  
rýchlej inšpekcie. Dlažbu je 
kedykoľvek možné bez poškodenia 
rozobrať a podkládku alebo dlažbu 
opätovne použiť.



- Výborné riešenie uloženia inžinierskych 
sie� a všetkých typov rozvodov - 
prehľadná a rýchla kontrola týchto sie� v 
prípade poruchy.

- Dokonalé vyriešenie dilatácie dlažby.

- Významná redukcia váhy celého 
systému v porovnaní s tradičným 
spôsobom ukladania do betónu.

- Pohodlná montáž a zníženie rizika 
poškodenia dlažby, pričom celý systém je 
možné rozobrať a opätovne použiť. 

- Možnosť regulovania výšky a nivelácie 
až po uložení dlažby špeciálnym 
rek�fikačným kľúčom.

- Veľmi veľká úspora v cene za prácu 
vzhľadom na rýchlu inštaláciu.

- Ochrana hydroizolácie pro� UV žiareniu 
a ochrana tepelnej izolácie vďaka 
cirkulácií vzduchu.

- Rovnomerné rozkladanie zaťaženia.
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- Spoľahlivé a veľmi rýchle odvodnenie 
vďaka vymedzovaciemu priestoru

- Zabezpečuje lepšiu tepelno izolačné 
vlastnos� a chráni existujúcu tepelnú 
izoláciu vďaka zabezpečenej cirkulácií 
vzduchu.

- Výnimočne vysoká nosnosť tohto 
systému.

- Zabezpečená výborná izolácia 
krokového hluku. Jediný systém na trhu, 
ktorý zníži úroveň hluku až o 25 dB.

- Všetky súčas� podkládok pod dlažbu sú 
vyrobené z materiálu, ktorý je kompletne 
recyklovateľný.

- Pri aplikácií nie je potrebné používať 
žiadne tmely, lepidlá a iné chemikálie, 
ktoré by zaťažovali životné prostredie 
alebo zvyšovali náklady.

- Vzhľadom na nenáročnú a ľahkú 
technológiu aplikácie, si môže tento 
systém aplikovať aj samotný zákazník.
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