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O firmie

DD GROUP
I N N O V AT I V E

Przedstawiamy Ci nasz nowy zaktualizowany katalog wsporników tarasowych
na rok 2019. Bazując na naszym ponad 15 letnim doświadczeniu staraliśmy
się aby informacje tutaj zawarte pozwoliły Ci lepiej zapoznać się z techniką
tarasów podniesionych. Przygotowaliśmy przekroje techniczne i wizualizacje
które pozwolą w łatwiejszy sposób zapoznać Ci się w jaki sposób korzystać ze
wsporników tarasowych. Prezentowane produkty powstają u nas od samego
początku do końca a wszystko po to aby dostarczyć Ci najlepszą jakość.
DD GROUP produkuje innowacyjne rozwiązania m.in. również dla tarasów
drewnianych i kompozytowych, zielonych dachów, drenażu wody deszczowej.
Opieramy się na długiej, rodzinnej tradycji i doświadczeniu aby dać Ci pomoc i
najlepszą obsługę. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem i zachęcamy do
współpracy z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

SYSTEM
WSPORNIKÓW TARASOWYCH

P R O D U C T S
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Ponad 15 lat doświadczenia na rynku

Tysiące ukończonych projektów
Setki zadowolonych klientów

6

Tarasy podniesione - zastosowanie
Woda przestaje być
przeciwnikiem
• Zamarznięta woda nie
rozsadza płytek.
• Brak nieestetycznych
zacieków.
• Woda nie zalega na tarasie.

Taras jest cichy
w użytkowaniu

TARASY TRADYCYJNE
Izolacja przeciwwodna to
NAJWIĘKSZY PROBLEM
we współczesnym budownictwie i jest przyczyną około
80% USZKODZEŃ BUDYNKU spowodowanych usterkami
izolacji.
- Duża ilość narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania.
- Zbieranie się wody przyczynia się do osłabienia posadzki i
skutkuje obluzowaniem się płytek.
- Rozwiązanie tradycyjne zakrywa uszkodzenia izolacji które
prowadzą do poważnych uszkodzeń konstrukcji.
- Nieustanna wilgoć powoduje nieatrakcyjny wyglądi
postępujące niszczenie powierzchni.
- Ewentualna naprawa izolacjipowoduje jeszcze większe szkody.
- Brak swobodnego dostępu do izolacji.

WENTYLOWANE TARASY
NA WSPORNIKACH REGULOWANYCH
Wsporniki regulowane do wentylowanych posadzek
zewnętrznych ułatwiają stworzenie tarasu łatwego
i prostego w utrzymaniu bez uszkadzania izolacji.
+ Minimalna ilość narzędzi i materiałów.
+ Woda nie zalega na powierzchni.
+ Wentylowane tarasy są lekkie dla konstrukcji.
+ Woda swobodnie spływa do odpływów.
+ Prosta konserwacja podłoża i brak uszkodzeń izolacji.
+ Regulowanie wysokości i poziomu posadzki.
+ Produkt ekologiczny.
+ Odporność na niskie i wysokie temperatury
+ Odporność na promieniowanie UV.
+ Możliwość dostosowania do każdej powierzchni.

• Pustka pod tarasem
dodatkowo wygłusza jego
użytkowanie
• Pod tarasem można prowadzić
instalacje.
• Możliwość sprawdzenia stanu
izolacji.

Komfort użytkowania
• Cała technologia wpływa na
komfort użytkowania.

Zalety tarasów wentylowanych

Szybkie odprowadzenie wody
Szczeliny pomiędzy płytami lub deskami umożliwiają wodzie swobodny i szybki odpływ z
powierzchni posadzki. Woda nie zalega na powierzchni.

Dodatkowa izolacja termiczna
System wsporników regulowanych zapewnia lepszą izolację termiczną. Pustka powietrzna
pomiędzy posadzą a izolacją powoduje stałą cyrkulację powietrza przez co zwiększa
żywotność właściwości izolacyjnych membrany. Izolacja nie jest narażona na działanie
warunków zewnętrznych oraz promieniowanie UV.

Instalacje pod tarasem
Podniesione posadzki na wspornikach regulowanych to rozwiązanie, które umożliwia
prowadzenie instalacji pod posadzką. Wszystkie rury, kable można swobodnie położyć pod
posadzką i mieć w każdej chwili do nich dostęp.

Niższy ciężar
Posadzka nie wymaga wykonanie wielu ciężki klejonych warstw. Posadzki podniesione na
wspornikach regulowanych charakteryzują się lekką konstrukcją co korzystnie wpływa na
koszty realizacji.

Równa powierzchnia
Używając regulowane wsporniki tarasowe wyrównywanie poziomu posadzki jest niezwykle
proste. Konstrukcja jest stabilna i idealnie równa. System wsporników umożliwia swobodny
dostęp do rewizji posadzki w każdym momencie.
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Posadzka wentylowana na balkonie ocieplonym
ze spadkiem na wszystkich warstwach z użyciem wsporników z głowicami samopoziomującymi

Retyfikowane płyty ceramiczne 60x60 cm gr. 2 cm bądź tarasowe płyty
betonowe lub granitowe 40x40 cm gr. 4 cm lub inne do podpierania
punktowego.

Regulowane wsporniki tarasowe DD PEDESTALS w wersji STANDARD
w zakresie wysokości 17-420 mm lub w wersji MAX w zakresie wysokości
od 17-800 mm.

Podkładki pod stopami wsporników DD PEDESTALS np. z kwadratowych
arkuszy papy lub SBR-ów DECK-DRY.

Taras kompozytowy WPC na balkonie ocieplonym
ze spadkiem na wszystkich warstwach z użyciem wsporników z głowicami samopoziomującymi

Taras kompozytowy WPC DECK-DRY Premium.

Regulowane wsporniki tarasowe DD PEDESTALS w wersji STANDARD
w zakresie wysokości 17-420 mm lub w wersji MAX w zakresie wysokości
od 17-800 mm.

Podkładki pod stopami wsporników DD PEDESTALS np. z kwadratowych
arkuszy papy lub SBR-ów DECK-DRY.
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Posadzka wentylowana na płycie balkonowej nieocieplonej Isokorb
ze spadkiem na wszystkich warstwach z użyciem wsporników z głowicami samopoziomującymi
Retyfikowane płyty ceramiczne 60x60 cm gr. 2 cm bądź tarasowe płyty
betonowe lub granitowe 40x40 cm gr. 4 cm lub inne do podpierania
punktowego.

Regulowane wsporniki tarasowe DD PEDESTALS w wersji STANDARD
w zakresie wysokości 17-420 mm lub w wersji MAX w zakresie wysokości
od 17-800 mm.

Podkładki pod stopami wsporników DD PEDESTALS np. z kwadratowych
arkuszy papy lub SBR-ów DECK-DRY.

Taras kompozytowy WPC DECK-DRY PREMIUM na płycie balkonowej nieocieplonej Isokorb
ze spadkiem na wszystkich warstwach z użyciem wsporników z głowicami samopoziomującymi

Taras kompozytowy WPC DECK-DRY Premium.

Regulowane wsporniki tarasowe DD PEDESTALS w wersji STANDARD
w zakresie wysokości 17-420 mm lub w wersji MAX w zakresie wysokości
od 17-800 mm.

Podkładki pod stopami wsporników DD PEDESTALS np. z kwadratowych
arkuszy papy lub SBR-ów DECK-DRY.
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Posadzka wentylowana na płycie betonowej na gruncie

Retyfikowane płyty ceramiczne 60x60 cm gr. 2 cm bądź tarasowe płyty
betonowe lub granitowe 40x40 cm gr. 4 cm lub inne do podpierania
punktowego.

Regulowane wsporniki tarasowe DD PEDESTALS w wersji STANDARD
w zakresie wysokości 17-420 mm lub w wersji MAX w zakresie wysokości
od 17-800 mm.

Podkładki pod stopami wsporników DD PEDESTALS np. z kwadratowych
arkuszy papy lub SBR-ów DECK-DRY.

Posadzka wentylowana na płycie betonowej ze spadkiem na gruncie
Retyfikowane płyty ceramiczne 60x60 cm gr. 2 cm bądź tarasowe płyty
betonowe lub granitowe 40x40 cm gr. 4 cm lub inne do podpierania
punktowego.

Regulowane wsporniki tarasowe DD PEDESTALS w wersji STANDARD
w zakresie wysokości 17-420 mm lub w wersji MAX w zakresie wysokości
od 17-800 mm.

Podkładki pod stopami wsporników DD PEDESTALS np. z kwadratowych
arkuszy papy lub SBR-ów DECK-DRY.
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Regulowane wsporniki tarasowe
seria STANDARD 30-420 MM
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Regulowane wsporniki tarasowe STANDARD
Uniwersalny system do poziomowania tarasów podniesionych
Możliwość poziomowania tarasów na każdym rodzaju podłoża. Uniwersalne rozwiązanie
dotychczas problematycznego wykończenia tarasów w budownictwie niezależnie
od zastosowanych technologii. Wsporniki tarasowe dopasowane do układania płyt
tarasowych oraz legarów. Tarasy na dachu czy balkony dzięki użytym wspornikom mogą
być ułożone w bardzo krótkim okresie czasu i mniejszym nakładem pracy i materiałów w
stosunku do rozwiązań tradycyjnych.

Uniwersalne zastosowanie

Do płyt

Do legarów

Wsporniki typu standard mogą być zastosowane jako podparcie wszelkiego rodzaju
płyt (np. kamiennych lub rektyfikowanych) z możliwością podparcia punktowego oraz
konstrukcji z legarów pod tarasy WPC i drewniane.

ELEMENTY BAZOWE

AKCESORIA DODATKOWE
Podkładka gumowa

Motylki dystansowe
Motylki dystansowe tworzące równą
szczelinę dylatacyjną pomiędzy płytami
o szerokości 3 lub 5 mm.

Podkładka gumowa pełni funkcję wygłuszającą.
Dzielona na części może zostać użyta do
niwelowania różnic wysokości płyt kamiennych.
Opis na str. 26.

Głowica samopoziomujaca
Głowica samopoziomująca pozwala na naturalne
poziomowanie tarasu na podłożu o kącie
nachylenia do 7% .
Opis na str. 24.

Śruba
Wysokość
śruby
zależna
od wybranego modelu wspornika.

jest

Nakrętka
Nakrętka pozwalająca na
regulację wysokości wspornika.

płynną

Tuleja dystansowa
Tuleja dystansowa umożliwia zwiększenie
wysokości wspornika o dodatkowe 100 mm.
Opis na str. 22.

Klipsy do maskownic
Element dodatkowy służący do montażu
maskownic bocznych tarasu.
Opis na str. 28.

Klips dylatacyjny

Podstawa
Wysokość podstawy zależna jest od
wybranego modelu wspornika.
NOWOŚĆ - budowa podstawy lepiej
rozkłada ciężar dzięki nowej konstrukcji,
posiada otwory dylatacyjne oraz
dodatkowe wsparcie wewnętrzne.

Element dodatkowy służący do zachowania
odstępu pomiędzy tarasem a ścianą.
Opis na str. 30.

Adapter do legara
Adapter do mocowania legarów tarasowych
za pomocą wkrętów.
Opis na str. 34.

Podkładka SBR
Element dodatkowy służący do redukcji dźwięków
oraz dodatkowego zabezpieczenia izolacji pod
wspornikiem.
Opis na str. 32.

17

Regulowane wsporniki tarasowe STANDARD
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STANDARD

STANDARD

STANDARD

bez akcesoriów
dodatkowych

z głowicą samopoziomującą LE

z tuleją dystansową DS

Wysokość wsporników
od 30 do 220 mm

Wysokość wsporników
od 30 do 220 mm
+ 16 mm (głowica)

Wysokość wsporników
od 45 do 220 mm
+ 100 lub 200 mm
(tuleja dystansowa)

Razem:
min. 30 mm
max 220 mm

Razem:
min. 46 mm
max 236 mm

Razem:
min. 145 mm
max 420 mm

Obliczanie wysokości wsporników

Obliczanie zapotrzebowania na wsporniki

Wzór na wysokość wsporników A - B = H

Rozstaw między wspornikami (L)~ ilość szt. /m²
60x60 cm ~ 3-3,5 szt./m²
50x50 cm ~ 4,5-5 szt./m²
40x40 cm ~ 6,5-7 szt./m²
30x30 cm ~ 12-12,5 szt./m²

A - projektowana wysokość tarasu
B - grubość posadzki
H - wysokość wspornika

B
A
H

L

Motylki dystansowe
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Wymiary

25 mm

5 mm

25 mm

3 mm

17 mm

Motylek 3 mm

Motylek 5 mm

Motylki dystansowe (3 lub 5 mm) dołączone do
wsporników służą do tworzenia szczeliny dylatacyjnej
pomiędzy płytami.

11 mm

Uniwersalna głowica śruby
Głowica śruby posiada otwory na motylki dystansowe
(oraz adapter do legara) dzięki czemu istnieje możliwość
jej dostosowania w zależności od miejsca, w którym
znajduje się wspornik.

Przykładowe ustawienie wsporników

Pusta głowica dla wsporników
w narożnikach tarasu i pod
środkiem płyty.

Ustawienie motylków dla
wsporników w narożnikach płyt.

Ustawienie motylków dla
wsporników ustawionych
wzdłuż ściany.

Głowica śruby z adapterem
na legar.
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Regulowane wsporniki tarasowe STANDARD
Wsporniki tarasowe z regulacją wysokości w zakresie 30-420 mm
Tarasowe wsporniki regulowane zapewniające szybki i skuteczny montaż tarasu podniesionego.
Nowe wzmocnione wsporniki regulowane serii STANDARD posiadają szeroki zakres możliwości
zastosowania i sprostają rozmaitym potrzebom. Łatwość montażu pozwala na szybkie stworzenie
tarasu który w sposób trwały i estetyczny zapewni komfort użytkowania jego użytkowników.
W nowym modelu zostały wprowadzone liczne udoskonalenia takie jak:
• nowy wzmocniony pierścień
• wręgi wzmacniające podstawę wspornika
• otwory pod kołki montażowe
• ranty usztywniające talerz podstawy
• otwory wylotowe z komina podstawy
• zwiększona średnica podstawy

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

Oznaczenie

DDP 030-045 MM

DDP 045-070 MM

DDP 070-120 MM

DDP 120-220 MM

Wymiary
100 mm

180 mm
70 - 120 mm
30 - 45 mm
180 mm

45 - 70 mm

od 120
do 220
mm
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Prosty montaż

Regulacja

Śruba

Rozbudowa

Prosty montaż polegający na
wkręceniu śruby w nakrętkę i
umieszczeniu w podstawie.

Płynna zmiana wysokości
wsporników w zakresie
od 30 mm do 220 mm.

Śruba z uniwersalnymi otworami
na motylki 3 lub 5 mm z
możliwością ich konfiguracji.

Dodatkowe elementy
rozszerzające zakres
funkcjonalności.

Lp.

Nazwa

Symbol

1

Regulowany wspornik tarasowy STANDARD 30-45 mm

DDP 030-045 MM

2

Regulowany wspornik tarasowy STANDARD 45-70 mm

DDP 045-070 MM

3

Regulowany wspornik tarasowy STANDARD 70-120 mm

DDP 070-120 MM

4

Regulowany wspornik tarasowy STANDARD 120-220 mm

DDP 120-220 MM
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Tuleja dystansowa
Zwiększa zakres regulacji wysokości wspornika o dodatkowe 100 mm

Tuleja dystansowa to dodatkowy element dedykowany do standardowych wsporników
regulowanych. W przypadku potrzeby regulacji wysokości większej niż zakres wspornika DDP04
120-220 MM należy użyć tulei dystansowej DS. Tuleję dystansową stosuje się poprzez umieszczenie
jej w podstawie wspornika co zwiększa wysokość wspornika o 100 MM. W tulei umieszcza się
śrubę wraz z pierścieniem regulacyjnym. Szybkie i proste rozwiązanie na zwiększenie wysokości
wsporników. Maksymalny rekomendowany zakres wysokości wsporników standardowych to 420
MM ( 2 tuleje dystansowe DS 100 MM ). W przypadku, kiedy wysokość tarasu musi być wyższa
zapoznaj się z ofertą wsporników do dużych wysokości - Wsporniki regulowane typu MAX.
Oznaczenie

DS 100 MM
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Prosty montaż

Stabilność

Wysokość

Kompatybilność

Prosty montaż polegający
na połączeniu elementów
wspornika.

Stabilna konstrukcja dzięki
spasowaniu elementów i
wzmocnieniom bocznym.

Możliwość zwiększenia
wysokości wspornika do 420 mm
(2x DS).

Tuleję dystansową można
używać z wysokościami podstaw
45-75, 70-120, 120-220 mm.

Wymiary

Lp.

1
100 mm

85 mm

Nazwa

Tuleja dystansowa 100 mm

Symbol

DS 100 MM
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Głowica samopoziomująca
Samoczynne dostosowanie poziomu głowicy wspornika pod płytą w zakresie 0-7% nachylenia

Innowacyjne rozwiązanie głowicy samopoziomującej DD PEDESTALS powoduje, że wsporniki
samoczynnie dostosowują się do poziomu posadzki do 7% nachylenia. Głowica samopoziomująca
pozwala na jeszcze szybsze poziomowanie tarasu i lepsze podparcie posadzki ułożonej na tarasie.

Oznaczenie

DDP LE
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0-7%

Prosty montaż

Motylki fugowe

Kąt nachylenia

Kompatybilność

Prosty montaż polegający na
nałożeniu głowicy na wspornik.

Otwory na motylki o szer.
3 mm i 5 mm z możliwością
dostosowania układu.

Może być używana w celu
wypoziomowania na podłożu o
maksymalnym spadku 7%.

Zastosowanie we wszystkich
modelach wsporników typu
STANDARD.

Wymiary

Lp.

1

110 mm

16 mm

Nazwa

Głowica samopoziomująca 7% 16 mm

Symbol

DDP LE

Podkładki gumowe
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Wygłuszająco-wyrównujące podkładki pod płyty

•
•

Gumowe podkładki wygłuszająco-wyrównujące oraz do stosowania w
przypadku nierówności grubości płyt tarasowych.
Podnoszą ogólny komfort korzystania z tarasu na wspornikach
regulowanych.

Podkładki gumowe mogą być szeroko stosowane w czasie układania tarasów
na wspornikach tarasowych. W przypadku kiedy istnieje potrzeba wyrównania
nierówności grubości płyt tarasowych podkładki gumowe są najlepszym
rozwiązaniem. Skutecznie zapobiegają skrzypieniu i trzeszczeniu drobinek piasku
pomiędzy płytą a wspornikiem. Dodatkowo wyłapują drgania przez co wygłuszają
całą konstrukcję tarasu.
Oznaczenie

SH100 1.5 MM
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Wygłuszanie

Wyrównywanie

Kompatybilność

Wykonane z materiału
gumowego wygłuszającego
dźwięk.

Podkładki gumowe można użyć
jako wyrównanie niewielkich
różnic w grubościach płyt.

Kompatybilne ze wszystkimi wspornikami typu STANDARD,
motylkami 3 mm i 5 mm oraz z głowicą samopoziomującą.

Wymiary

Lp.

1

100 mm

100 mm

1,5 mm

Nazwa

Gumowa podkładka SH100 1,5 mm

Symbol

SH100 1.5 MM

Klipsy do maskownic
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Estetyczne wykończenie tarasu
•
•

Klipsy do montażu maskownic pionowych tarasu wentylowanego.
Estetyczne i praktyczne wykończenie pionowych krawędzi tarasu.

Taras wentylowany który nie licuje się ze ścianą po obwodzie posiada pionową
krawędź z widoczną pustką pod tarasem. Wykończenie pionowych krawędzi tarasu
wentylowanego w przypadku braku ww. ściany obrzeżnej stanowiło dotychczas
kłopotliwy do wykonania detal. Klipsy do montażu maskownic pionowych
zaprojektowane tak aby pionowe maskownice tarasu były wykończone w sposób
estetyczny i trwały a montaż przebiegał szybko i sprawnie. System do mocowania
maskownic tarasów składa się z dwóch klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej
które nakładane są na dolną podstawę i górną głowicę wspornika tarasowego. W
miejsce wyprofilowanych mocowań wsuwana jest płyta tarasowa. Każda płyta
tarasowa wymaga wcześniejszego nacięcia bocznej krawędzi. Klipsy mocujące
pozostają niewidoczne. Stosowanie klipsów do montażu maskownic przyczyni się do
łatwiejszego i skuteczniejszego montażu tarasów wentylowanych na wspornikach
regulowanych.

Oznaczenie

DDP EDU

Oznaczenie

DDP EDL
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Prosty montaż

Stabilność

Uniwersalność

Prosty montaż polegający na
nałożeniu klipsów na wspornik.

Stabilność konstrukcji zapewnia
ciężar płyt bez zbędnych
wkrętów i gwoździ.

Klipsy umożliwiają wykonanie maskowania
z każdej płyty w której możliwe jest
wykonanie szczelin poprzez nacięcie.

Przekrój

Lp.

Nazwa

Symbol

1

Klips do maskownic GÓRNY

DDP EDU

2

Klips do maskownic DOLNY

DDP EDL

Klipsy dylatacyjne
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Szczelina dylatacyjna i estetyczne wykończenie

•
•

Klipsy dylatacyjne pozwalają na stworzenie dokładnej i estetycznej szczeliny pomiędzy
posadzką tarasu a ograniczeniem brzegowym.
Szerokość szczeliny od 4 do 12 mm.

Do stosowania gdy potrzebne jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ograniczeniem
brzegowym tarasu a przylegającą do niego płytą. Klips dylatacyjny pozwala na bezpieczne
oddzielenie posadzki tarasu od ściany z uwzględnieniem zmiany szerokości w trakcie użytkowania
na wskutek występujących zmian w rozszerzalności materiału, z którego wykonany jest taras.
Oznaczenie

DDP WA
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Prosty montaż

Regulacja

Ochrona

Prosty montaż polegający na
nałożeniu klipsa na wspornik.

Płynna regulacja odległości
klipsa na wsporniku do i od
ściany.

Szczelina dylatacyjna chroni zarówno płytę jak i ścianę przed
uszkodzeniem. Służy również wentylacji i odpływowi wody.

Przekrój

regulowana szczelina od 4 do 12 mm

Lp.

1

Nazwa

Klips dylatacyjny

Symbol

DDP WA

Gumowe podkłady izolacyjne
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Dodatkowe zabezpieczenie podstaw wsporników, podstawek i legarów

•
•
•
•
•

Skuteczne zabezpieczenie drewna przed gniciem
Zapobiega penetracji drewna wodą i wilgotnym stykom
Redukuje odgłosy i stukanie w trakcie użytkowania
Likwiduje skrzypienie między deską a legarem
Wpływa na komfort codziennego użytkowania

Legary tarasowe które leżą i stykają się bezpośrednio są narażone na gnicie. W wyniku stałego
wilgotnego styku drewna z podłożem powstają uszkodzenia uniemożliwiające bezpieczne
użytkowanie tarasu. Zastosowanie podkładek z granulatu gumowego pod legary tarasowe pozwala
przedłużyć żywotność legarów tarasowych. Dodatkowo podkładki gumowe posiadają właściwości
wygłuszające przez co taras będzie cichy w użytkowaniu i nie będzie przenosił drgań.
Oznaczenie

SBR PAD
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Pod podstawki

Pod wsporniki

Pod legary WPC

Pod legary drewniane

Wygłuszenie i dodatkowa
ochrona wszystkich rodzajów
podstawek.

Wygłuszenie i dodatkowa
ochrona wsporników.

Wygłuszenie i dodatkowa
ochrona legara WPC.

Oprócz funkcji wygłuszającej
chronią legar przed wilgocią.

Wymiary

Lp.

100 lub
200 mm

Nazwa

Symbol

1

Podkładka z granulatu gumowego 200 x 200 mm gr. 5 mm

SBR 200-5

2

Podkładka z granulatu gumowego 200 x 200 mm gr. 10 mm

SBR 200-10

3

Podkładka z granulatu gumowego 100 x 100 mm gr. 5 mm

SBR 100-5

4

Podkładka z granulatu gumowego 100 x 100 mm gr. 10 mm

SBR 100-10

100 lub 200 mm
5 lub
10 mm
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Adapter do legara
Poziomowanie legarów jeszcze nigdy nie było tak proste

Adapter do legara mocowany do kapelusza śruby wspornika umożliwia szybki montaż legarów
tarasowych. Trwale przymocowane legary do wspornika ułatwiają ich poziomowanie i zapobiegają
przesuwaniu się ich przed i w czasie prowadzonych prac montażowych. Adapter ma możliwość
montażu zarówno w podstawowej wersji kapelusza śruby jak i w głowicy samopoziomującej.
Montaż legara umożliwiają otwory przez które wkręca się wkręty.

Oznaczenie

DDP AD
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Śruba

Głowica

Legary drewniane i WPC

Kompatybilny ze śrubami
wsporników STANDARD.
Zastępuje motylki dystansowe.

Kompatybilny z głowicą
samopoziomującą.
Zastępuje motylki dystansowe.

Adapter przeznaczony jest do legarów
drewnianych lub legarów WPC.

Wymiary

Lp.

1
28 mm

86 mm

15 mm

Nazwa

Adapter do legara

Symbol

DDP AD
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Tabela produktów
Tarasy podniesione
Lp.
1

Nazwa

Wsporniki regulowane serii STANDARD

1.1

Regulowany wspornik tarasowy
STANDARD 30-45 mm

1.2

Regulowany wspornik tarasowy
STANDARD 45-70 mm

1.3

Symbol

Regulowany wspornik tarasowy
STANDARD 70-120 mm

1.4

Regulowany wspornik tarasowy
STANDARD 120-220 MM

1.5

Tuleja dystansowa 100 mm

1.6

Głowica samopoziomująca 7% 16 mm

DDP 030-045 MM

Lp.
1

DDP 120-220 MM

DS 100 MM

DDP LE

Symbol

Wsporniki regulowane serii STANDARD

1.7

Podkładka gumowa SH 100 - 1,5 mm

1.8

Podkładki gumowe pod wsporniki
100 x 100 x 5 mm

SBR 100-5

1.9

Podkładki gumowe pod wsporniki
100 x 100 x 10 mm

SBR 100-10

1.10

Podkładki gumowe pod wsporniki
200 x 200 x 5 mm

SBR 200-5

1.11

Podkładki gumowe pod wsporniki
200 x 200 x 10 mm

SBR 200-10

DDP 045-070 MM

DDP 070-120 MM

Nazwa

SH 100 1.5 MM
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Lp.
1

Nazwa

Symbol

Wsporniki regulowane serii STANDARD

1.12 Klips do montażu maskownic GÓRNY

DDP EDU

1.13 Klips do montażu maskownic DOLNY

DDP EDL

1.14 Klips dylatacyjny

DDP WA

1.15 Adapter do legara

DDP AD

DECK-DRY Polska Sp. z o. o.
80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73A
tel. (+48) 58 511 04 31
tel. (+48) 504 261 264

DD GROUP
I N N O V AT I V E

P R O D U C T S

www.ddpedestals.eu
www.ddgro.eu

