Podstawki systemowe Elefeet®
Karta techniczna

Art. nr 9638-9643

Elefeet® H 20
Elefeet® H 40
Elefeet® H 50
Elefeet® H 80
Elefeet® H 140
Akcesoria:

• wbudowane dystanse o szer. 3 mm

• brak ryzyka perforacji hydroizolacji
• brak konieczności stosowania

te

podbudowy z kruszywa

- przedłużki o wysokościach 10 mm (tylko dla typu H 20), 25 mm(dla H 40 i
kolejnych) i 60 mm (dla H 50 i kolejnych),
- ramię wspornika,
- ramię brzegowe,
- dodatkowe dystanse
Przeznaczenie:

Dedykowane do instalowania pod nawierzchniami pieszymi, również z płyt
betonowych oraz jako konstrukcja pod nawierzchnie drewniane, na
powierzchniach bezspadkowych i ze spadkiem.

ch
n

• odporne na warunki atmosferyczne

Nr Art. 9638
Nr Art. 9639
Nr Art. 9640
Nr Art. 9641
Nr Art. 9643

na

co umożliwia poziomowanie
nawierzchni

ok. 20 - 30 mm
ok. 42 - 65 mm
ok. 52 - 82 mm
ok. 84 -140 mm
ok. 140 - 230 mm

icz

• możliwość płynnej regulacji w pionie,

a

Standardowe rodzaje:

gl ą

Cechy:

Podstawki systemowe Elefeet®
polipropylen
500 kg / środek podstawki
200 kg / 1/4 podstawki

po

Sposób dostawy: na sztuki (paleta - 60 szt.)

Nazwa techniczna:
Materiał:
Wytrzymałość na ściskanie:

do
w

Dane techniczne:

• brak niepożądanej roślinności między

ta

elementami nawierzchni

Ka
r

• niska waga elementów
• proste łączenia

• dostępne różne wysokości

Sposób montażu:

Podstawki Elefeet należy ustawiać w narożnikach płyt betonowych lub
kamiennych. Regulacja wysokości podstawek pozwala na spoziomowanie
układanej nawierzchni. Elementy podwyższające podstawkę pozwalają na
precyzyjną regulację podparcia płyt. Specjalne ramiona podtrzymujące
płyty przy ścianach pozwalają na bezpieczne zakończenie nawierzchni. Na
podstawkach Elefeet można montować kratki , rynny i deski tarasowe.
Przykładowa ilość w zależności od formatu płyty:
40 x 40 cm - 7,5 szt/m2
50 x 50 cm - 5 szt/m2
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