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PODsTAWKi 
POD PłYtY
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100 mm

8 mm

100 mm

100 mm

PODStAWKA POD PłYtY GUMOWA 8 MM

Gumowana podstawka stałej wysokośc jest wykonana z elatycznego 
materiały co czyni ją wyjątkowo użyteczną w zastosowaniu z płytami 
tarasowymi. Elastyczna struktura wygłusza taras i dźwięk drobinek piasku 
które dostały się pomiędzy płytę a podstawkę. Przy użyciu podstawek 
8 MM tarasy wentylowane mogą być łatwo wykonane. Tarasy 
wentylowane są znacznie bardziej trwałe niż tradycyjnie klejone. 
Podstawka posiada wbudowane motylki o szer. 3 mm z możliwością 
mocowania motylków o szer. 5 mm.

Gumowana podstawka stałej wysokości pod płyty.

Do używania z płytami betonowymi i ceramicznymi itp. na 
tarasach nie wymagających poziomowania.

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Podstawka pod płyty 8 MM DDP00 250 5000

Do montażu maskownic pionowych tarasu

Podstawka gumowa 8 mm

• Wbudowane motylki o szer. 3 mm

• Elastyczny materiał

• Piętrowalne

• Szybki i prosty montaż
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176 mm

16 mm

176 mm

176 mm

PODStAWKA POD PłYtY 16 MM

Podstawki stałej wysokości do układania na tarasach, dachach, izolacjach. 
Podstawki do montażu nie wymagają żadnych specjalistycznych narzędzi 
jakie zazwyczaj potrzeba przy wykonywaniu tarasów tradycyjnych 
klejonych. Podstawki są modułowe co pozwala na ich wyłamywanie na - 
połówki do układania wzdłuż ściany, ćwiartki do układania w narożnikach 
tarasu. Podstawki posiadają możliwość piętrowania co pozwala zwiększyć 
wysokość posadowienia tarasu. Maksymalna wysokość piętrowania 
to 3 podstawki ( 48 MM ). Podstawki posiadają motylki do ustalania 
szczeliny między płytami. Wbudowany motylek fugowy posiada 
szerokość 3 MM oraz możliwe jest domontowanie motylka fugowego 
o szer. 5 MM. Na podkładki można nakładać podkładki gumowe 
o gr. 1,5 i 3,0 MM. Tarasy układane na podstawkach mają możliwość 
rewizji stanu izolacji pod płytami. Układanie tarasów z podstawek 
jest proste i szybkie.

Modułowa podstawka pod płyty o wysokości 16 MM.

Proste i tanie rozwiązanie na wentylowany taras z płyt.

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Podstawka pod płyty 16 MM DDP1.6 250 5000

2 Gumowy podkład wygłuszająco-wyrównujący SH16-1.5 100 --

3 Gumowy podkład wygłuszająco-wyrównujący SH16-3.0 100 --

Tworzą szczelinę pomiędzy tarasem a ograniczeniem brzegowym

Dedykowana

podkładka gumowa

Podstawka 16 mm

• Podparcie pod płyty

• Wbudowana fuga szer. 3 mm

• Woda nie zalega na tarasie

• łatwe i proste w użyciu
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146 mm

10 mm

15 mm

146 mm

146 mm

146 mm

PODStAWKi POD PłYtY 10 i 15 MM

Podstawki modułowe stałej wysokości składają się z 4 połączonych 
ze sobą modułów ktore można podzielić na połówki i ćwiartki zależnie 
od potrzeby zastosowania. 
Lekka ale wytrzymała budowa podstawek posiada wbudowaną fugę 
do określania szerokości między płytami 3 MM oraz możliwośc 
mocowania motylków fugowych o szer. 5 MM.Podstawki posiadają 
otwory które umożliwiają wypływanie wody co jest istotne w przypadku 
możliwości zamarzania wody w podstawce. Podstawki można piętrować 
i mieszać wysokościami co pozwala na osiągniecie żądanej wysokości.

Podstaki o stałej wysokości 10 i 15 MM pod płyty. 
Do używania z płytami betonowymi i ceramicznymi itp. 
na tarasach nie wymagających poziomowania.

Tarasy wentylowane w najprostszej postaci

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Podstawka pod płyty 10 mm DDP10 250 5000

2 Podstawka pod płyty 15 mm DDP15 250 5000

Podstawka 15 mmPodstawka 10 mm


