
MO ceny s DPH

podkládka H 12

výška: 12 mm vložka do podkládky LH 3

materiál: polypropylén výška 3 mm

priemer: 150 mm materiál: termoplastický elastomer (TPE)

hrúbka vymedzovačov: 3 mm priemer: 150 mm

výška vymedzovačov: 11 mm

nosnosť 61,26 KN

podkládka H 15

výška: 15 mm vložka do podkládky LGH 2 alebo 3

materiál: polypropylén (PP) výška 2 mm alebo 3 mm

priemer: 140 mm materiál: termoplastický elastomer (TPE)

hrúbka vymedzovačov: 3 mm priemer: 110 mm

výška vymedzovačov: 12 mm

nosnosť 55,13 KN

podkládka H 20

materiál: polypropylén (PP) vložka do podkládky H 5

výška: 20 mm výška 5 mm

priemer: 150 mm materiál: polypropylén (PP)

hrúbka vymedzovačov: 4 mm priemer: 42 mm

výška vymedzovačov: 18 mm

nosnosť 75,90 KN

MO ceny s DPH

podkládka NM 1 podkládka NM 4

výška: 25 - 40 mm výška: 90 - 160 mm

materiál: polypropylén (PP) materiál: polypropylén (PP)

priemer hlavice: 110 mm priemer hlavice: 110 mm

priemer podstavy: 205 mm priemer podstavy: 205 mm

hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm

výška vymedzovačov: 12 mm výška vymedzovačov: 12 mm

nosnosť (stred): 31,18 KN nosnosť (stred): 29,57 KN

nosnosť (okraj): 15,19 KN nosnosť (okraj): 16,75 KN

podkládka NM 2 podkládka NM 5

výška: 40 - 70 mm výška: 150 - 270 mm

materiál: polypropylén (PP) materiál: polypropylén (PP)

priemer hlavice: 110 mm priemer hlavice: 110 mm

priemer podstavy: 205 mm priemer podstavy: 205 mm

hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm

výška vymedzovačov: 12 mm výška vymedzovačov: 12 mm

nosnosť (stred): 38,67 KN nosnosť (stred): 28,60 KN

nosnosť (okraj):21,48 KN nosnosť (okraj): 18,89 KN

podkládka NM 3

výška: 60 - 100 mm

materiál: polypropylén (PP)

priemer hlavice: 110 mm

priemer podstavy: 205 mm

hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm

výška vymedzovačov: 12 mm

nosnosť (stred): 46,53 KN

nosnosť (okraj): 26,07 KN

4,36 €

5,36 €

Jednoduché podkládky 

Nastaviteľné podkládky NEW MAXI                                                           

25mm - do 270mm

Možné kombinovať s jednoduchými aj 

nastaviteľnými podkl.

Možné kombinovať s jednoduchými aj 

nastaviteľnými podkl.

3,23 €

3,43 €

3,96 €

0,26 €

0,34 € 

0,39 €

0,09 €

0,25 €

0,26 €

0,42 €



MO ceny s DPH

podkládka SE 0 podkládka SE 3

výška: 28 - 38 mm výška: 75 - 120 mm

materiál: polypropylén (PP) materiál: polypropylén (PP)

priemer hlavice: 110 mm priemer hlavice: 110 mm

priemer podstavy: 205 mm priemer podstavy: 205 mm

hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm

výška vymedzovačov: 12 mm výška vymedzovačov: 12 mm

nosnosť (stred): 19,93 KN nosnosť (stred): 19,55 KN

nosnosť (okraj): 11,61 KN nosnosť (okraj): 15,23 KN

podkládka SE 1 podkládka SE 4

výška: 37,5 - 50 mm výška: 120 - 170 mm

materiál: polypropylén (PP) materiál: polypropylén (PP)

priemer hlavice: 110 mm priemer hlavice: 110 mm

priemer podstavy: 205 mm priemer podstavy: 205 mm

hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm

výška vymedzovačov: 12 mm výška vymedzovačov: 12 mm

nosnosť (stred): 16,06 KN nosnosť (stred): 20,98 KN

nosnosť (okraj): 11,49 KN nosnosť (okraj): 17,84 KN

podkládka SE 2 podkládka SE 5

výška: 50 - 75 mm výška: 170 - 215 mm

materiál: polypropylén (PP) materiál: polypropylén (PP)

priemer hlavice: 110 mm priemer hlavice: 110 mm

priemer podstavy: 205 mm priemer podstavy: 205 mm

hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm hrúbka vymedzovačov: 3,8 mm

výška vymedzovačov: 12 mm výška vymedzovačov: 12 mm

nosnosť (stred): 16,47 KN nosnosť (stred): 18,67 KN

nosnosť (okraj): 14,04 KN nosnosť (okraj): 14,62 KN

0,83 €

0,65 €

Jeden kus samonivelizačnej vložky TW 110 eliminuje sklon podkladu o 1 %. Je možné použiť viac 

kusov naraz. Táto vložka je určená do nastaviteľných podkládok New Maxi

Jeden kus samonivelizačnej vložky TW 110 eliminuje sklon podkladu o 1 %. Je možné použiť viac 

kusov naraz Táto vložka je určená do nastaviteľných podkládok StarT

3,96 €

4,90 €

5,17 €

5,73 €

6,09 €

6,28 €

Nastaviteľná podkládka STAR od 8mm- do 30mm

1,60 €

0,90 €

Podkládka StarT má možnosť nastavenia výšky od 10 do 15 mm, s predĺžením až do 30 mm. V prípade použitia len vrchného dielu je výška 

podkládky 8 mm a však bez možnosti nastavenia výšky.

Predĺženie StarB navýši možné výškové nastavenie o 5 mm. Možné je použiť maximálne 3 kusy predĺženia naraz - až do výšky 30 mm.  Podkládky 

StarT je možné rektifikovať ručne alebo pomocou špeciálneho regulačného kľúča.

Nastaviteľné podkládky - SAMONIVELIZAČNÉ do 5%              

sklonu od 28mm do 550mm



MO ceny s DPH

zdvíhacia rukoväť na dlažbu schodnicový prvok - vrchný

rozmer: 400, 500 a 600 mm rozmer: 70 x 135 mm

materiál: pozinkovaná oceľ materiál: nerez

schodnicový prvok - spodný

rozmer: 70 x 185 mm

materiál: nerez

regulačný kľúč

výška: 240 mm

šírka rukoväte: 125 mm

materiál: tvrdená oceľ dilatačný prvok

rozmer: 40 x 170 mm

materiál: nerez

66,00 € 
možnosť 

zapožičať

58,08 € 
možnosť 

zapožičať

7,10 €

6,10 €

2,90 €

Príslušenstvo


