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Maximální rychlost 
pokládky. 
Pouze 5 sekund pro sestavení celé 
podložky. Pro okamžitou pokládku a 
značnou úsporu času.

Maksymalna prędkość 
instalacji.
Montowanie całego wspornika w 5 
sekund. Gotowy do natychmiastowej 
instalacji – znaczna oszczędność czasu.

Integrovaná protihluková 
pryžová hlava
Głowica z gumą tłumiącą 
hałas

Uložení pro Perfect Ring
Gniazdo na pierścień 
Perfect Ring

Opěrná základna
Podstawa

Předřezané klínky pro 
spoje 2, 3 a 4 mm
Wstępnie wycięte łopatki do 
fug o rozmiarach 2, 3 i 4 mm

Šroub
Śruba

Konverzní kroužek 
Perfect Ring
Pierścień konwertujący 
Perfect Ring

Otvory a kanály pro 
odtok vody
Otwory i kanały 
spustowe wody

c
o

d
. 
0

0
2
6

3PP LEVEL DUO 
pro spáry 4 mm / dla fug 4 mm

PP LEVEL DUO 
systém pro dvojitého nosníku / system z podwójną listwą

HLAVA / GŁOWICA
pro rošty / do deskowania

HLAVA / GŁOWICA
pro spáry 2, 3 a 4 mm / do fug 2, 3 i 4 mm

Nastavitelné základny / Regulowane podstawy 

CS~PL

PP Level Duo 

Výškově stavitelná podložka.
Wspornik z regulacją wysokości.
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S pevnou nebo naklápěcí 
hlavou, v okamžiku.
S novými podložkami pro vyvýšené podlahy PP 
Level Duo od Profilpas můžete zvolit mezi pevnou 
nebo naklápěcí hlavou přímo během kladení podlahy 
díky speciálnímu kroužku Perfect Ring.

Od głowicy nieruchomej do 
przechylnej w oka mgnieniu.
Dzięki nowym wspornikom podłogowym PP 
Level Duo firmy Profilpas można wybierać między 
głowicą stałą a przechylną bezpośrednio podczas 
instalacji. Funkcję tę oferuje odpowiedni pierścień 
konwertujący Perfect Ring.

Systémy pokládky s 
dvojitého nosníku.
Systém pokládky s nosníkem je ideálním řešením 
pro pokládku jednoformátových a víceformátových 
keramických desek. Systém s dvojitým nosníkem, 
navržený a vyrobený společností Profilpas, není 
viditelný přes spáru, zabraňuje zadržování vody 
a usazeninám nečistot a umožňuje přizpůsobení 
výšky pomocí speciálního seřizovacího klíče. 

Systemy instalacyjne z 
podwójną listwą.
System z listwami to idealne rozwiązanie w 
zakresie kładzenia paneli ceramicznych jedno i 
wieloformatowych. System z podwójną listwą, 
opracowany i produkowany przez Profilpas, nie jest 
widoczny przez fugę, zapobiega zatrzymywaniu 
wody i osadzaniu się brudu oraz umożliwia regulację 
wysokości od góry za pomocą specjalnego klucza 
regulacyjnego.

rychlost pokládání
szybkość kładzenia

nastavení výšky shora
regulacja wysokości od góry

široká škála
szeroki zakres

ochrana proti vodě
ochrona uszczelnienia

zvuková izolace
izolacja akustyczna

bez zachycování vody
skuteczny drenaż

plná nosná základna 
pełna podstawa

milimetrové nastavení
regulacja zgodnie z podziałką milimetrową

spáry 2, 3 a 4 mm
fugi 2, 3 i 4 mm 

ekologický
ekologia

Když je Perfect Ring vyjmutý, je 
podložka naklápěcí.

Po wyjęciu pierścienia Perfect Ring 
wspornik staje się przechylny.

Po vložení konverzního kroužku 
Perfect Ring je podložka pevná.

Z zainstalowanym pierścieniem 
Perfect Ring wspornik jest 
nieruchomy.


