Döllken Informace o produktu
D 60 life Top

Speciální soklová lišta s
dřevěným jádrem pro designové podlahy

neobsahuje

chlór!

• Dřevěný materiál - jádro opláštěné vysoce kvalitním plastem
• K nalepení proužků podlahové krytiny
• V univerzálních barevných odstínech - vhodné ke všem
vzorům podlah
• Vysoká flexibilita pro optimální napojení na stěnu
• S nenápadnou měkkou chlopní k vyrovnání nerovností
podlahy
• Profesionální a rychlé pokládání pomocí raznice průbojníku
a seřezávače hran

Profily pro odborníky

Profesionální systém pokládky
Döllken D 60 life Top
Rozměry a příslušenství

1 JB = 20× 5,15 m
Příslušenství:
17473
Koncovky levé
17474
Koncovky pravé

Döllken poskytuje také vhodné nářadí k perfektnímu
pokládání jádrových soklových lišt:
• Raznice k vysekávání vnějších rohů bez mezer
a přesně odpovídajících vnitřních rohů
• Seřezávač hran k okrajům řezu ve správném úhlu
• Měřicí šablona k jednoduchému stanovení přesných
vlícovacích bodů pro vysekávací nůž

Technická specifikace

Vzory a barvy

Soklová lišta s dřevěným jádrem D 60 life Top sestává z
jádra z dřevěného matriálu, které je bezešvým způsobem
opláštěno vysoce kvalitním plastem, a měkkých chlopní
těsnící.
Výška:
cca. 58 mm
Překrytí okrajů: cca. 7 mm
Tloušťka podlahy: cca. 4 mm
Barva:
.....
Produkt:
Döllken D 60 life Top
Pokládka:
Řemeslné zpracování podle dílenských
předpisů, rohy vyrážením raznicí
Upevňování:
- Přibíjení pozinkovanými ocelovými
hřebíky
- Lepení podle návodu k pokládce Döllken
Způsob upevnění se řídí podle podkladu stěny, jehož
vhodnou kvalitu, resp. pevnost musí pokladač překontrolovat.
Soklovou lištu je třeba položit bez pnutí, přičemž je
třeba se vyvarovat zejména plusových tolerancí. Odstup
upevnění max. 60 cm. Pro montáž doporučujeme lepení
montážní páskou Toptac 35 perfektně sladěnou s lištou,
kterou dodává Sifloor- AG.
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Podlahové proužky mohou být nalepeny pomocí Sifloor
Contact 40. V každém případě je třeba dbát dílenských
předpisů. Podlahovou krytinu je třeba řezat v pruzích a
trvale nalepit (je třeba dbát návodu k pokládce Döllken).
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