Döllken Informace o produktu
SL 48 Systémová soklová lišta - ideální
pro laminátové a dřevěné podlahy
neobsahuje

chlor!

• Z vysoce kvalitního plastu bez chlóru
• S dvěma velkými kabelovými kanálky
• S měkkými těsnicími chlopněmi nahoře a dole pro perfektní napojení
• V mnoha atraktivních vzorech a barvách
• S dekorativně vhodnými vnějšími i vnitřními rohy
a koncovkami
• Sestávající ze základního profilu a dekorativního profilu
• Neviditelné a jednoduché upevnění
• Dekorativní profil je kdykoli opět odnímatelný, např. pro
vkládání kabelů

Profily pro odborníky

Profesionální systém pokládky
Döllken SL 48
Rozměry a příslušenství
neobsahuje

ca. 48 mm

chlor!

Systémová soklová lišta SL 48 Döllken bez
chlóru umožňuje elegantní napojení
laminátových podlah a jiných tvrdých
podlahových krytin na stěnu.

Technická specifikace

Základní profil
1 JB =20 x 2,5 m

Dekorativní profil
1 JB =20 x 2,5 m

Příslušenství:
17520 Kouty s potiskem, 90°
17530 Rohy s potiskem, 90°
17540 Kouty s potiskem, 135°
17550 Rohy s potiskem, 135°
17560 Koncovky s potiskem, levé
17561 Koncovky s potiskem, pravé
17570 Spojky s potiskem, rovné

24 mm

Vzory a barvy

Systémová soklová liště SL 48, sestávající z dekorativího
profilu DP 48 s měkkými těsnicími chlopněmi, základního
profilu GP 20 a příslušenství, vše z vysoce kvalitního
plastu bez chlóru. Se dvěma velkými kabelovými kanálky.
Výška :
Překrytí okrajů:
Barva:
Produkt:
Pokládka:

Upevňování:

cca 48 mm
cca 24 mm
...
Döllken SL 48 (DP 48 und GP 20)
řemeslné zpracování podle dílenských
předpisů. Rohy pomocí dekorativně
vhodných zásuvných prvků. Zakončení
pomocí dekorativně vhodných koncovek.
• Základní profil
- Přibíjení vhodnými zarážecími hmoždinkami
(např. fischer N5K)
- Přišroubování s hmoždinkami a
šrouby s kulatými hlavami nebo SPAX
- Lepení pomocí vhodného lepidla
podle návodu k použití (například
tavného lepidla Döllken HKS 18/300)
• Dekorativní profil
Podle montážního návodu bez
viditelných upevňovacích dílů
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Způsob upevnění základního profilu se řídí podle podkladu
stěny, jehož vhodnou kvalitu, resp. pevnost musí pokladač
překontrolovat. Základní profil je třeba přiříznout a podle
ilustrací v montážním návodu položit na rovnou podlahu
a upevnit ke stěně. Odstup upevnění u zarážecích hmoždinek
nebo šroubů: cca. 45 cm, u rohu zdí max. 4 cm. Dekorační
profil se na základní profil nasazuje bez viditelných
upevňovacích dílů. Vytvoření rohů pomocí nasazovacích
dekorativně vhodných vnějších a vnitřních rohů.
Zakončení pomocí dekorativně vhodných koncovek.
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