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seria podstawki
2 / 8 / 10 / 15 /16 mm
podstawki stałej wysokości
pod płyty tarasowe

2 mm 8 mm 10 mm 15 mm 16 mm

materiał transparentny, czarny, gumowy
NieWidoCZNe W SZCZeliNie

zapewnia komfort użytkowania
możliwość piętrowania

gumoWa

możliwość układania podstawek w stosy
modułoWe i piĘtroWalNe

niesamowita wytrzymałość powyżej 2000 kg
WytrZymałe i piĘtroWalNe

pod płyty



seria spiral
10-50 mm
poziomowanie od najniższych 
wysokości

10-17 mm 17-30 mm 30-50 mm

podkładka gumowa

Głowica
samopoziomująca

dysk fugowy
3 i 5 mm

Część górna top

Część dolna bottom

145
mm

157
mm

zakres regulacji już od 10 mm

samoczynnie koryguje nachylenie 
podłoża o 0-6%

wytrzymałość na obciążenia aż do 1900 kg
dopuszczalne obciążenie projektowe 800 kg

schodkowa regulacja wysokości co 1mm

bardzo proste i szybkie w użyciu

NiSkie WySokośCi

głoWiCa SamopoZiomująCa

WytrZymałość

regulaCja WySokośCi

proSte W użyCiu

pod płyty pod legary



seria standard
30-420 mm
uniwersalne i wytrzymałe 
rozwiązanie

320-420 mm30-45 mm 45-70 mm 70-120 mm 120-220 mm 220-320 mm

krzyżyk fugowy
3 i 5 mm

adapter do legara

Głowica
samopoziomująca

Śruba

nakrętka

podstawa

dystanse fugowe
3 i 5 mm

podkładka gumowa

zakres regulacji wysokości od 30 do 420 mm

samoczynnie koryguje nachylenie 
podłoża o 0-7%

odporność na obciążenia nawet do 1000 kg
dopuszczalne obciążenie projektowe 400 kg

reguluj wysokość z łatwością

duży wybór akcesoriów towarzyszących

uNiWerSalNy ZakreS WySokośCi

głoWiCa SamopoZiomująCa

WySokie obCiążeNie

regulaCja WySokośCi W NakrĘtCe

uNiWerSalNość

pod płyty pod legary

100
mm

177
mm



seria max
45-950 mm
zaawansowane konstrukcje, 
maksimum możliwości

45-75 mm 75-150 mm 150-350 mm 350-550 mm
550-750 mm
750-950 mm

podkładka
gumowa

Głowica
samopoziomująca

Śruba

tulejonakrętka

podstawa

korektor
nachylenia

145
mm

210
mm

3 wsporniki z szerokim zakresem 
regulacji wysokości

8% korektor nachylenia 
6% głowica samopoziomująca

odporność na obciążenia nawet do 1700 kg
dopuszczalne obciążenie projektowe 800 kg

systemowe rozwiązanie dla zabezpieczenia
przed silnym wiatrem

możliwe dodatkowe stabilizowanie konstrukcji

SZeroki ZakreS WySokośCi

regulaCja NaChyleNia

profeSjoNalNe ZaStoSoWaNie

ZabeZpieCZeNie prZed Wiatrem

StabilNa koNStrukCja

pod płyty pod legary
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