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Specialne vystupky na spojovacom
elemente zabezpecuju velmi pevny
ele
pruzny spoj
a pruz

... A ŠTÝLOVÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA

TÁTO VECIČKA,
(Patentovo chranene riesenie)

Značková rektiﬁkovaná keramická dlažba
s vyfrézovanými bočnými drážkami umožňujúcimi
suchú pokládku vďaka patentovanému systému
„FAST“ v 12 farebných a vzorových prevedeniach
od 3D reliéfu dreva až po betónový vzhľad.

ŤUK... A JE TO!
rýchlo, čisto a bez lepidiel

Suchá pokládka keramickej dlažby systému FAST
prostredníctvom spojovacích elementov z PVC je
mimoriadne jednoduchá a rýchla. Samotnú montáž
je možné prirovnať ku klasickým plávajúcim
podlahám.

Pri pokládke keramickej dlažby FAST sa nepoužívajú
žiadne lepidlá ani špárovacie hmoty, čím sa výrazne
šetrí váš čas a tiež náklady. Dlažbu je možné jednoducho rozobrať, premiestniť a znovu použiť, prípadne
ﬂexibilne vymeniť za iný vzor, čím toto unikátne
riešenie prináša úplne nové možnosti jeho využitia.

NAJLEPŠIE
RIEŠENIA
SÚ TIE, KTORÉ
FUNGUJÚ

plastový spojovací prvok

detail spojenia dvoch dlažieb (v reze)

Pružná plastová spojka na spájanie jednotlivých
keramických dielov dlažby sa umiestňuje vždy v miestach
spojov dvoch keramických dlažieb (pri pokládke na väzbu),
tak ako je to znázornené na malom nákrese.
Pri samotnej pokládke používame gumové kladivo
a kúsok dreveného hranolčeka, ktorým zatláčame jednotlivé
keramické diely, ako aj plastové spojovacie elementy.

plastový spojovací prvok

ŠTÝLOVÝ
TALIANSKY
DIZAJN
Keramická dlažba vyrábaná renomovaným
sanmarinským výrobcom Del Conca
je garanciou vysokokvalitného prevedenia
a štýlovej produktovej sortimentnej šírky.

OPÄTOVNÉ
POUŽITIE
A TRVALÁ
HODNOTA
Patentovaný systém pre suchú pokládku FAST umožňuje
dlažbu jednoducho rozobrať a opätovne položiť.
Opakované použitie tejto dlažby prináša dodatočnú
úžitkovú hodnotu, možnosť jej výmeny a ďalšieho predaja.

ÚSPORA
A ČISTÁ PRÁCA
BEZ LEPIDIEL
A ŠPÁROVANIA
Rýchlosť pokládky keramickej dlažby bez
nutnosti je lepenia a následného špárovania
je spojená rovnako aj s jej čistotou či výraznou
nákladovou úsporou a ﬂexibilitou.

PRISLUSENSTVO PRE FORMA A SALOON FAST

FORMA FAST

schodový dielec

soklový dielec

rohový dielec

Battiscopa Rett.
HFO 8 8x80 31/8”x32”

Gradone Angolare Rett.
HFO 8 33x33 13”x13”

základný podlahový dielec
1 balenie = 7 ks x 20x80 cm (1,12 m2)

Gradone Lineare Rett.
HFO 8 8x80 31/8”x32”

HFO 11 Fast
20x80 - 8“x32“

103

HFO 5 Fast
20x80 - 8“x32“

103

MONTE NAPOLEONE FAST
HFO 15 Fast
20x80 - 8“x32“

103

HFO 8 Fast
20x80 - 8“x32“

103

základný podlahový dielec
1 balenie = 4 ks x 20x120 cm (0,96 m2)

SALOON FAST

1 balenie = 6 ks x 15x120 cm (1,08 m2)

LM 10 Fast
15x120 - 6“x48“ alebo 20x120 - 8“x48“

151

LM 1 Fast
15x120 - 6“x48“ alebo 20x120 - 8“x48“

151

LM 5 Fast
15x120 - 6“x48“ alebo 20x120 - 8“x48“

151

LM 9 Fast
15x120 - 6“x48“ alebo 20x120 - 8“x48“

151

základný podlahový dielec
1 balenie = 7ks x 20x80 cm (1,12 m2)

SA 5 Fast
20x80 - 8“x32“

103

SA 9 Fast
20x80 - 8“x32“

103

schodový dielec
7,5x120
4

SA 15 Fast
20x80 - 8“x32“

103

SA 1 Fast
20x80 - 8“x32“

103

soklový dielec
15x120
6
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Viac inovácií. Viac zo života

