Надійна підтримка!

РЕГУЛЬОВАНІ ГВИНТОВІ ОПОРИ
СЕРІЯ DDP
Допустиме регулювання висоти від 17 мм до 420 мм
НОВИНКА

Опора
17-30 мм

Коректор кута
нахилу
регульованої
опори

Опора
30-45 мм

Подовжуюча
муфта для
опора

Звукоізолююча
гумова підкладка
товщ. 1,5 мм під
регульовану опору

Додаткова інформація
на сайті:
www.budova.biz

Опора
45-70 мм

Кінцевий
тримач

Опора
70-120 мм

Вертикальний
тримач

Опора
120-220 мм

Адаптер для
терасної дошки

Підкладка
з синтетичної
гуми

Опори створюють рівну поверхню для підлоги з терасної
дошки і керамограніту відкритих терас та балконів.
Використовують для влаштування поверхні фальшпідлоги
чи пішої зони фонтанів. Застосовують у громадських та
промислових просторах. В умовах нерівностей грунту
чи бетонної поверхні, як майбутньої основи, регульовані
гвинтові опори забезпечать ідеально рівну поверхню при
швидкому та ефективному монтажу.
Основні якості опори:
• посилене верхнє кільце опори;
• збільшений діаметр основи;
• редуктор з отворами для кріплення штифтів
• ребра жорсткості основи та основної пластини

НЕРЕГУЛЬОВАНА ОПОРА ДИСК
ГНУЧКИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТ
Диски діаметром 8 мм, 10 мм, 15 мм та 16 мм
НОВИНКА

Диск з перфорацією
основи з властивостями
дренажу

Гумовий диск 8 мм

Диск 10 мм

Диск 15 мм

Диск 16 мм

DDP 008 MM

DDP 010 MM

DDP 015 MM

DDP 016 MM

Диски мають фіксовану висоту та вкладаються на
відкритих терасах, покрівлях, по гідроізоляції чи
будь-якій іншій жорстій основі. Для монтажу диску,
не потрібно спеціального навчання. Гумовий диск
товщиною 8 мм, виконує функцію звукоізоляції, що
часто передається від фінішного покриття тераси
на перекриття. Диски 10, 15, 16 мм є модульними.
Є диски, з яких можна зробити половинну чи
четверту частину, що надає можливість надійно
виконати вкладання покриття у внутрішніх чи
зовнішніх вуглах тераси, забезпечити дистанцію
до стін тераси. Диски можна вкладати один на
один, цим забеспечуючи повільне регулювання
висоти. Шовні хрестики адаптера диску, що
мають товщину 3 мм, забезпечують дренажні
властивості з поверхні покриття.
Приємний та швидкий монтаж!

Надійна підтримка!

Офіційний імпортер: ТОВ «ГАЛАБАУ УКРАЇНА»
тел.: +38 (044) 371 17 01
моб.: +38 (067) 537 39 31
e-mail: info@budova.biz

Диски з нарощуванням

Диски модульні
сегментовані

Шовний адаптер

Еластична
пластина 8 мм

