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Vysoká odolnost, technická
øešení a osvìdèené
postupy jsou kombinací,
která zajistí trvanlivost a
bezproblémový posuv v
prùbìhu ivotnosti.
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RozpÌra k vyrovnání pouzdra (patentováno)
Pozinkovaná rozpìra slouí k vyrovnání pouzdra a vymezení šíøky prùchodu, je delší a
robustnìjší ne støední kovová rozpìra. Je zavedená do vnitøku pouzdra a pøipevní se
na protilehlou stojnu.
Nachází se jen u nìkterých výrobkù.
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PoddveØní vytahovatelný plech (patentováno)
Funguje jako kadý otvírák na konzervy: plech se vytáhne a zpod pouzdra lze vyjmout
cihly v pøípadì, e došlo k chybì pøi osazení (rozdíl mezi úrovní èisté podlahy a
stavebním pouzdrem).
Nachází se jen u nìkterých výrobkù.

6

8
9

9

ádné tvoØení trhlin
Nová omítkáøská sí z vroubkovaného drátu zlepšuje
pøilnavost mezi pouzdrem a omítkou.

1

2

3

16

Svislé výztuhy
Svislé profilované stojny jsou navreny tak, aby s maltou tvoøily jedno tìlo a jsou tak
vysoce odolné.
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Øez vroubkovaným drátem

OMÍTKÁØSKÁ SÍ (patentováno)
Systém spojení sítì je vyroben bez svaøování, které poškozuje zinkování a brání tím
monému reznutí èi odlepení omítky.

Odnímatelná kolejnice (patentováno)
Odnímatelná kolejnice dovoluje bezproblémové nastavení koncového dorazu
nebo dodateènou montá pøíslušenství i po zabudování pouzdra.

OMÍTKÁØSKÁ SÍ
Pøesah sítì na stìnu zabraòuje praskání omítky.

PROFILOVANÝ PLECH
Profilovaný plech o síle cca 0,7mm je speciálnì bodovì vyztuen, èím je
zajištìna vysoká tuhost a pevnost pouzdra.
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VODÍCÍ TRN
Je vymezen pøesnì na støed s moností pøišroubování pøímo do kapsy nebo na zem.

Vrchní kovová traverza s polystyrenovou ochranou
Polystyrenová ochrana na vrchní kovovné traverze absorbuje monou strukturální
diletaci malty.

NOSNÉ VOZÍÈKY S KULIÈKOVÝMI LOISKY
Kulièková loiska zajišují bezúdrbovým, nosným vozíèkùm bezproblémový a tichý
chod. Standardnì dodáváme vozíèky s nosností 80kg, ale mùeme nabídnout i
zdvojené vozíèky s nosností 120kg.
2 Regulovatelné zaráky dveøí
Zaráky dveøí v kolejnici jsou regulovatelné i po zabudování pouzdra a dávají monost
mìnit pozici dveøí dle aktuální potøeby.

DORAZOVÝ DÍL
Dorazový díl zabraòuje jakýmkoliv deformacím a usnadòuje opláštìní oblokami.
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Vodorovné výztuné profily
Vodorovné profily pøipevnìné k omítkáøskému sítu dávají pouzdru potøebnou pevnost
a rezistenci. Jsou speciálnì koncipované pro rovnomìrné rozprostøení malty po celém
povrchu, èím zabraòují monému praskání omítky.
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