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SERIA RAPTOR POD
LEGARY

Z ALUMINIUM

Z DREWNA

Z KOMPOZYTU



SERIA RAPTOR
15-245 MM
Nowa generacja klinowych wsporników
pod legary tarasowe z regulacją wysokości

Raptor S
15-35 mm

Raptor M
35-65 mm

Raptor L
65-95 mm

Raptor XL
95-125 mm

SOLIDNE I EKONOMICZNE

Zakres regulacji już od 15 mm

Schodkowa regulacja wysokości co ~1 mm

Prosta konstrukcja i uchwyt do bocznego montażu 
legara znacznie przyspieszają montaż

NISKIE WYSOKOŚCI
Wytrzymałość na obciążenia 1000 kg*
WYTRZYMAŁOŚĆ

PRECYZJA REGULACJI

SZYBSZY MONTAŻ
Do tarasów zewnętrznych i podłóg 
w pomieszczeniach, pod legary aluminiowe, 
kompozytowe oraz drewniane

UNIWERSALNOŚĆ

Płynna regulacja nachylenia do 7%
KOREKTOR NACHYLENIA

* Szczegółowe wartości dla poszczególnych wysokości podane w specyfikacji technicznej.



Raptor XL1
125-155 mm

Raptor XL2
155-185 mm

Raptor XL3
185-215 mm

Raptor XL4
215-245 mm

INSTRUKCJA
Dowiedz się więcej

na stronie internetowej
www.ddgro.eu/wspornik-pod-legary

POD LEGARY



Podstawa S

Podstawa L

Podstawka 30 mm

Podkładka ochronna
Do stosowania na nawierzchniach 

wrażliwych typu papa, XPS, 
hydroizolacja,  itp.

Dużą stabilność podparcia zapewniają 
największe na rynku rozmiary 

podstawy oraz klina.

Korektor nachylenia
Niezbędny na nawierzchniach o 

znacznym nachyleniu. Niweluje do 7% 
spadku.

Podkładka akustyczna
Tworzy dodatkową izolację akustyczną 

oraz zwiększa komfort używania 
tarasu lub podłogi.

Klin M / L / XL

Klin S

Elementy rozszerzające możliwości stosowania systemu:

Zestaw elementów podstawowych

Łatwy i szybki montaż dzięki 
uchwytom do bocznego montażu 

legarów.

Wszystkie elementy systemu 
posiadają otwory montażowe oraz 
otwory zapewniające odpływ wody.

Do łączenia z klinem S 
oraz z elementami 
uzupełniającymi w razie 
potrzeby.

Połączona z jednym z klinów 
M, L lub XL tworzy wsporniki o 
różnych zakresach regulacji. 
Może być łączona z elementami 
uzupełniającymi w razie potrzeby.

Podwyższa wsporniki. Może być 
łączona z kolejnymi podstawkami, 
maksymalnie 4 szt. w jednym 
wsporniku.

Otwory montażowe pozwalające na 
opcjonalne przytwierdzanie do podłoża.

Zalecany na powierzchniach o 
znacznym nachyleniu.

Łatwe usztywnienie wspornika za 
pomocą wkrętów w przygotowanych 

otworach montażowych.

Do łączenia z podstawą L.

Do łączenia wyłącznie z 
podstawą S.

OTWÓR MONTAŻOWY

ODPROWADZENIE WODY

Przemyślana i dopracowana konstrukcja

60 mm

120 mm120 mm
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