WSPORNIKI REGULOWANE
WSPORNIKI REGULOWANE

● PRZEZNACZENIE
Wsporniki regulowane DD PEDESTALS przeznaczone do
podpierania p yt ( drewnianych, kamiennych ), krat,
konstrukcji stanowi cych nawierzchni pod óg, tarasów,
chodników, pomostów przeznaczonych dla ruchu pieszego.
Wsporniki mog by montowane w obiektach mieszkalnych,
sportowych, przemys owych, u yteczno ci publicznej
i wielu innych.

MODEL: DDP Series

● PODSTAWOWE WYMIARY
średnica talerza
100 mm

4

3

● ZASTOSOWANIE
Wsporniki regulowane DD PEDESTALS poz walaj na
dok adn i trwa regulacj wysoko ci posadzki oraz
ustalenie jej dok adnego spadku lub poziomu. Wysoko
wspornika jest dopasowywana poprzez p ynne obracanie
pier cienia DD Pedestal Ring 2 . Regulacja wysoko ci nie
wymaga demonta u wspornika oraz posadowionej na niej
p yty / legara.
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● MONTA
Wspornik regulowany mo e by u o ony na dowolnym
rodzaju pod o a, które zapewnia odpowiedni dla
posadawianej posadzki stabilno . rednie zu ycie to:
7 wsporników / m2 dla rozstawu 40x40cm,
5 wsporników / m2 dla rozstawu 50x50 cm. W przypadku
dopasowania wsporników na kraw dziach pow. posadzki
wskazane jest odpowiednie doci cie dolnego talerza
wspornika.
1.

2.

regulacja wysokości
30-220 mm

KARTA TECHNICZNA

średnica śruby
75 mm
średnica podstawy
168 mm

● ELEMENTY SKŁADOWE:
1

podstawa z talerzem dolnym

2

pier cie do regulacji wysoko ci

3

g owica z talerzem górnym i rub
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motylki dystansowe

● WŁAŚCIWOŚCI:
materia :
PP ( fully recyclable )
2. przykładowe ułożenie płyt kamiennych
na wspornikach DD Pedestals
1. przykładowe ułożenie tarasu
z legarami na wspornikach DD Pedestals

zakres temp. :
( - 30°C ) - ( + 100°C )
no no :
10 kN ( 1000 kg ) / wspornik
odporno na warunki atmosferyczne
starzenie, gnicie, promieniowanie UV
● OPAKOWANIE:

DDP 30-45 mm DDP 45-70 mm DDP 70-120 mm DDP 120-220 mm DDP 220+DS
SALES OFFICE/Dzia Sprzeda y
tel. 058-511-04-31
sales@ddpedestals.eu

PRODUCT MANAGER/Mened er produktu
tel. 792-171-469
service@ddpedestals.eu

opakowania kartonowe 50 szt.

www.ddpedestals.eu

