Visedge DS a VR Séria

Hliníkové prechodové lišty pre
mäkké podlahové povrchy
Popis
• Poklopy série Visedge sú vhodné pre povrchy z PVC alebo z linolea.
• Výlisok z PVC je zahranený do zrezaných častí a privarený k zrezanej hrane/
okraju podlahovej plochy, vytvárajúci vodotesný, rovný, hygienický a stály spoj.
• Visedge DS a VR prechodové lišty bezpečne tesnia a chránia spojenie medzi
mäkkým podlahovým povrchom a pevnou dlažbou.

Visedge DS Séria Hliníkové prechodové lišty
pre hlbšie použitie
bezpečné prechodové lišty, pochôdzne
Typická podlahová úprava
Mäkké podlahové
povrchy

Pre spájanie pružných povrchov, napr. vinyl alebo linoleum
a pevnej dlažby, napr. keramické dlaždice.

Použitie
Visedge DS je navrhnuté tak, aby bol bezpečne upevnený
po obvode podlahoviny.
Pre hlbšie použitie

Priečny rez pevného spoja (mierka 1:2)
Pochôdzna
prevádzka

zaťažený
zmenšujúci
sa pás

Typická špecifikácia

hrana je predvŕtaná
a zapustená pre
10 drevenú
skrutku

Vinylová hrana zaisťuje úpravu Howe Green Ltd Visedge DS.
Celková veľkosť = ..... † 2 metrové dĺžky. Všetky sú vyrábané a
dodávané spoločnosťou Howe Green Ltd, March Lane, Ware,
Hertfordshire, SG12 9QQ, Spojené Kráľovstvo a inštalované v
súlade s pokynmi na stavbe.

vinylová
podlaha

2 mm

* Zmaž nehodiace sa † Vlož potrebné číslo & množstvo

Veľkosť

40 mm

Visedge DS sú balené po 5 kusov, dĺžka je 2 metre. Je možné
dodať akékoľvek množstvo v dĺžke 2 metre. Pre správnu
inštaláciu pozri priložený návod.

10 mm

terajšia podlaha

Visedge VR Séria Hliníkové prechodové
lišty pre hlbšie použitie
bezpečné prechodové lišty, pochôdzne
Typická podlahová úprava
Mäkké podlahové
povrchy

Pre spájanie pružných povrchov, napr. vinyl alebo linoleum
a pevnej dlažby, napr. keramické dlaždice.

Použitie

Pre hlbšie použitie

Visedge VR je navrhnutý tak, aby bol bezpečne upevnený
po obvode podlahoviny, aby sa zabránilo preniknutiu vody
a k ochrane hrany profilu priľahlých keramických dlaždíc.

uzamykací pvc výlisok
s pevným základom
a flexibilným soklíkom
pre spájanie a zváranie,
v takomto poradí,
k vinylovej podlahe

Typická špecifikácia

stavebná dlaždica,
alebo holá, podlaha

hĺbka krytu: 8,5 mm

Pochôdzna
prevádzka

Vinylová hrana zaisťuje úpravu Howe Green Ltd Visedge VR
so zvariteľnou pvc zaisťovacou hranou. Celkové množstvo
=.....† 2 metrové dĺžky. Všetky sú vyrábané a dodávané
spoločnosťou Howe Green Ltd, March Lane, Ware,
Hertfordshire, SG12 9QQ, Spojené Kráľovstvo a inštalované v
súlade s pokynmi na stavbe.

hrana je predvŕtaná
a zapustená pre
10 drevenú skrutku

2-4 mm vinylový
povrch podlahy

zváraný spoj
zberač z hliníkovej zliatiny
pte pvc výlisok/výlev
29.5 mm

* Zmaž nehodiace sa † Vlož potrebné číslo & množstvo

Veľkosť
Visedge VR sú balené po 5 kusov, dĺžka je 2 metre. Je možné
dodať akékoľvek množstvo v dĺžke 2 metre.

Priečny rez pevného spoja (mierka 1:2)
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tvrdá dlažba,
napr. keramický obklad

