S pevnou nebo naklápěcí hlavou, v okamžiku.
Zmiana głowicy z nieruchomej na przechylną w jednej chwili.
S novými podložkami pro vyvýšené podlahy PP Level Duo od
Profilpas můžete zvolit mezi pevnou nebo naklápěcí hlavou
přímo během kladení podlahy.

Dzięki nowym wspornikom podłogowym PP Level Duo firmy
Profilpas można wybierać między głowicą stałą a przechylną
bezpośrednio podczas instalacji.

Volbu lze provést zcela snadno díky speciálnímu kroužku
Perfect Ring. Při jeho vložení mezi hlavu a šroub se podložka
změní na pevnou. Naopak, pokud je potřeba kompenzovat
sklon povrchu až do 6 %, stačí nevkládat kroužek, čímž vznikne
naklápěcí systém.

Wyboru tego można łatwo wykonać dzięki specjalnemu
pierścieniowi konwertującemu Perfect Ring. Po włożeniu
go między głowicę i śrubę wspornik ulega unieruchomieniu.
Jeśli zaistnieje potrzeba skompensowania nachylenia powierzchni
do 6%, wystarczy nie instalować pierścienia w celu uzyskania
systemu przechylnego.

Kromě zjednodušení práce během pokládky nahradí PP Level
Duo také potřebu dvou skladových zásob podložek s pevnou
hlavou a naklápěcí hlavou.

Oprócz uproszczenia pracy podczas instalacji PP Level Duo
zastępuje podwójny zapas wsporników z głowicą stałą
i przechylną.

Po vložení konverzního kroužku Perfect
Ring je podložka pevná.
Z zainstalowanym pierścieniem Perfect
Ring wspornik jest nieruchomy.

Když je Perfect Ring vyjmutý, je podložka
naklápěcí.
Po wyjęciu pierścienia Perfect Ring
wspornik staje się przechylny.

PATENTOVÁNO
PRODUKT ZGŁOSZONY DO OPATENTOWANIA
Konverzní kroužek se dodává v balení spolu s podložkou.
Pierścień konwertujący jest dostarczany w opakowaniu razem ze wspornikiem.
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Integrovaná protihluková pryžová hlava
Głowica z gumą tłumiącą hałas

rychlost pokládání szybkość kładzenia
Pouze 5 sekund na sestavení podložky.
Montaż wspornika zajmuje jedynie 5 sekund.

nastavení výšky shora regulacja wysokości od góry

A

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

B

Nastavení výšky shora pomocí nastavovacího klíče.
Regulacja wysokości od góry za pomocą specjalnego klucza.

Konverzní kroužek Perfect Ring
Pierścień konwertujący Perfect Ring

široká škála szeroki zakres
Nastavitelné podložky se širokou škálou dostupných výšek,
bez nutnosti přidávat prodlužovací nástavec.
Regulowane wsporniki z szerokim zakresem dostępnych wysokości,
bez konieczności dodawania przedłużeń.

ochrana proti vodě ochrona uszczelnienia

C

Uložení pro Perfect Ring
Gniazdo na pierścień Perfect Ring

D

Plná a tupá základna zabraňuje poškození spodního pláště vystaveného zatížení.
Pełna podstawa ze ściętymi krawędziami zapobiega przecięciom leżącej pod nią warstwy uszczelniającej.

zvuková izolace izolacja akustyczna
Zvukově izolační pryž integrovaná přímo do hlavy.
Guma tłumiąca hałas wbudowana bezpośrednio w głowicę.

Šroub
Śruba

E

bez zachycování vody skuteczny drenaż
Systém drenážních otvorů a kanálků zabraňuje
zachycování vody v jakékoli části podložky.
System otworów drenażowych i kanalizacji
zapobiega zatrzymywaniu wody w częściach wspornika.

plná nosná základna pełna podstawa
Plná nosná základna 340 cm2 pro lepší rozložení hmotnosti.
Pełna podstawa 340 cm2 dla lepszego rozkładu obciążenia.

milimetrové nastavení regulacja zgodnie z podziałką milimetrową
Nastavení sklonu po milimetrech pro zajištění dokonalé rovnosti.
Regulacja nachylenia z podziałka milimetrową, aby zagwarantować doskonałą płaskość.

F

Opěrná základna
Podstawa

spáry 2, 3 a 4 mm fugi 2, 3 i 4 mm
Předřezané klínky 2, 3 a 4 mm pro snadné vyjmutí.
Wstępnie wycięte łopatki 2, 3 i 4 mm ułatwiają zdejmowanie.

ekologický ekologia
Celá podložka je vyrobena z recyklovatelného plastového materiálu.
Wsporniki są wyprodukowane w całości z tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.
4

G

Otvory a kanály pro odtok vody
Otwory i kanały spustowe wody

5

Pět podložek pro všechny výšky.
Pięć wsporników obsługujących dowolne wysokości.
PP Level Duo
25/37

PP Level Duo
37/61

PP Level Duo
60/105

PP Level Duo
94/169

PP Level Duo
150/280

PP Level Duo
239/320

výhody pro dokonalé
pokládání podlah
plus dla idealnego
kładzenia podłóg

min 25
max. 37
mezera 12 mm
min. 25
maks. 37
odstęp 12 mm
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min 37
max. 61
mezera 24 mm
min. 37
maks. 61
odstęp 24 mm

min 60
max. 105
mezera 45 mm
min. 60
maks. 105
odstęp 45 mm

min 94
max. 169
mezera 75 mm
min. 94
maks. 169
odstęp 75 mm

min 150
max. 280
mezera 130 mm
min. 150
maks. 280
odstęp 130 mm

min 239
max. 320
mezera 81 mm
1 prodlužovací nástavec (80mm)
min. 239
maks. 320
odstęp 81 mm
1 przedłużenie (80 mm)

Pro větší výšky stačí přidat
jeden nebo více prodlužovacích
nástavců P1/80.
W celu uzyskania większych
wysokości wystarczy dodać jedno
lub więcej przedłużeń P1/80.

rychlost pokládání
szybkość kładzenia
snadná montáž
łatwość montażu
pro výšky od 25 do 280
mm nejsou zapotřebí
prodlužovací nástavce
brak konieczności stosowania
przedłużeń dla wysokości od
25 do 280 mm
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Systémy pokládky s dvojitého nosníku.
Systemy instalacyjne z podwójną listwą.
Systém s hliníkovými nosníky je ideálním řešením pro pokládku
jednoformátových a víceformátových keramických desek. Díky
tomuto systému bude pokládka desek vždy přesná, zaručující
zároveň velkou stabilitu a neuvěřitelnou odolnost.

System z listwami aluminiowymi to idealne rozwiązanie
w zakresie kładzenia paneli ceramicznych jedno i
wieloformatowych. Dzięki temu systemowi układanie paneli
jest zawsze precyzyjne, gwarantując jednocześnie dużą
stabilność i wysoką odporność.

Systém s nosníky Profilpas je tvořen dvěma nosníky z
přírodního hliníku, které se montují na zacvaknutí na
příslušnou hlavu a vytvářejí kolejnici pro umístění rozpěrky.
Rozpěrka díky odnímatelným klínkům umožňuje udržovat
desky ve správné poloze a vytvářet spáru 4 mm.

System z listwami Profilpas obejmuje dwie listwy aluminiowe
w kolorze naturalnym, zatrzaskiwane na specjalnej głowicy,
co powoduje utworzenie szyny, na której instalowany
jest element dystansowy. Element dystansowy, dzięki
zdejmowanym łopatkom, podtrzymuje panele we właściwym
położeniu, tworząc fugę o szerokości 4 mm.

Aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi deskami a
hliníkovými nosníky, je možné na celou délku nosníků nebo
pouze na některých místech připevnit pryžovou protihlukovou
lepicí pásku. Tento systém umožňuje kladení keramických
desek a mramorových dlaždic.

Aby uniemożliwić bezpośredni kontakt pomiędzy panelami
a aluminiowymi listwami, można zastosować taśmę
samoprzylepną z gumy tłumiącej hałas na całej długości
paneli lub jedynie w kilku punktach. System ten umożliwia
montaż paneli ceramicznych i płytek marmurowych.

PATENTOVÁNO
PRODUKT ZGŁOSZONY DO OPATENTOWANIA
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systém dvojitého nosníku není
ze spáry vidět.
system z podwójną
listwą nie jest widoczny przez
fugę.

10

dvojitý nosník zabraňuje
zachycování vody a hromadění
prachu a nečistot.
podwójna listwa uniemożliwia
gromadzenie się wody, kurzu
bądź zanieczyszczeń.

díky prostoru mezi dvěma nosníky
lze nastavit výšku podložky pomocí
příslušného klíče.
dzięki przestrzeni między
dwiema listwami możliwe
jest dostosowanie wysokości
wspornika za pomocą
specjalnego klucza.

PP Level Duo s hlavou pro rošty.
PP Level Duo z głowicą do odeskowania.

Speciální hlava vhodná pro jakýkoli typ podlahového nosníku pro podlahy rošty. Použitelná s jakoukoli základnou
řady PP Level Duo podle požadované výšky, díky převodníku Perfect Ring ji lze používat v režimu
pevné nebo naklápěcí hlavy.
Specjalna głowica odpowiednia dla każdego rodzaju listew do odeskowania. Kompatybilna z dowolną podstawą
z gamy PP Level Duo zgodnie z żądaną wysokością, może być używana w trybie głowicy nieruchomej lub
przechylnej dzięki pierścieniowi konwertującemu Perfect Ring.
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Příslušenství pro pokládku.
Akcesoria instalacyjne.

obvodová svorka
Klips obwodowy

rohová svorka
Klips kątowy

svorka na zeď
Klips ścienny

Seřizovací klíč
Klucz regulacyjny

Ocelová spona
Klips stalowy

Výšku všech podložek PP Level Duo lze nastavit shora díky seřizovacímu klíči, který umožňuje jak korigovat
nepatrné nedokonalosti, tak kompenzovat velké sklony, přičemž výsledek je vždy přesný na milimetr.

Kompletní systém pro realizaci dokonalých schodů a svislých lišt u venkovních vyvýšených podlah. PCC/01 a PCC/02
jsou dvě spony, které se aplikují na hlavu a na základnu obvodových a úhlových podložek: mezi dvěma sponami
se musí položit výplňová dlaždice tak, aby tvořila esteticky dokonalý schod. Podobného výsledku se dosahuje také
pomocí spony PCC/03 pro distanční obklady svislých stěn, aby se vždy udržovala stejná vzdálenost mezi dlaždicí a
stěnou.

Wszystkie wsporniki PP Level Duo oferują regulowaną wysokość dzięki kluczowi umożliwiającemu regulację
od góry. Klucz ten pozwala na korygowanie drobnych niedoskonałości oraz na kompensację dużych nachyleń,
gwarantując idealny rezultat co do milimetra.

Kompletny system do tworzenia idealnych stopni i pionowych ograniczników w podniesionych podłogach
zewnętrznych. PCC/01 i PCC/02 to dwa klipsy do nakładania na głowicę i podstawę wsporników obwodowych i
kątowych: pomiędzy dwoma klipsami umieszczana jest płytka wypełniająca tworząca stopień idealny estetycznie.
Wynik ten uzyskuje się również przy użyciu klipsa PCC/03 do układania przy ścianach pionowych, aby zawsze
zachować tę samą odległość między płytką a ścianą.
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Proč zvolit vyvýšenou podlahu?
Jakie korzyści płyną z wyboru posadzki podniesionej?
RYCHLOST POKLÁDÁNÍ
Rychlost podkládání s následnou ekonomickou
a časovou úsporou.
SZYBKOŚĆ KŁADZENIA
Szybkość instalacji z oszczędnością kosztów i czasu.

HOSPODÁRNOST
Žádné demolice v případě restrukturalizace a žádné
náklady na realizaci potěru.
EKONOMIA
Brak konieczności wyburzania w przypadku remontu
i brak kosztów realizacji jastrychu.

TEPELNÁ IZOLACE
Dutina mezi podlahou a hydroizolační vrstvou
podporuje cirkulaci vzduchu pro její delší životnost.
IZOLACJA TERMICZNA
Przestrzeń między podłogą a warstwą hydroizolacyjną
sprzyja recyrkulacji powietrza i wspomaga trwałość
warstwy.

ODLEHČENÍ PODLAHY
Ve srovnání s tradičními lepenými podlahami díky
odstranění betonového potěru.
LEKKOŚĆ POSADZKI
W porównaniu do tradycyjnych podłóg klejonych,
dzięki wyeliminowaniu wylewki betonowej.

ODTOK VODY
Spáry mezi dlaždicemi umožňují rychlý
a přirozený odtok vody.
DRENAŻ WODY
Fugi pomiędzy płytkami umożliwiają szybki
i naturalny drenaż wody.

Vynikající schopnost podlahy
absorbovat rozpínání a strukturální
pohyby díky desolidarizační funkci
podložek.
Doskonała zdolność posadzki do
pochłaniania dylatacji i ruchów
strukturalnych dzięki rozdzielającemu
systemowi wsporników.

Mezera mezi podlahou a
hydroizolační vrstvou umožňuje
průchod a snadnou kontrolu
potrubí a systémů.
Przestrzeń między podłogą
a warstwą hydroizolacyjną
umożliwia układanie i łatwą
kontrolę rur i instalacji.

Hydroizolaci lze snadno
zkontrolovat bez
demolice podlahy.
Łatwość sprawdzania
hydroizolacji bez konieczności
wyburzania podłogi.

Účel použití
Zastosowanie

Kam pokládat
Lokalizacja

Kompatibilní materiály
Kompatybilne materiały

Terasy.
Okraje bazénů.
Přechody chodce na střechách.
Přechody pro chodce ve střešních
zahradách, městských prostorech a
zahradách obecně.

Na stávající podlahy bez demolice.
Na jakýkoli typ hydroizolace: živičný plášť,
syntetické pláště, tekutý plášť.
Na betonovou desku.
Na stabilizovaný štěrk.

Keramické dlaždice.
Přírodní kámen.
Mramor a žula.
Prefabrikované betonové desky.
Palubky a dřevěná prkna.

Na uprzednio zainstalowanych
posadzkach bez wyburzania.
W przypadku każdego rodzaju hydroizolacji:
powłoka bitumiczna, powłoki. syntetyczne,
powłoka płynna.
Na płycie betonowej.
Na żwirze stabilizowanym.

Płytki ceramiczne.
Kamień naturalny.
Marmur i granit.
Prefabrykowane płyty betonowe.
Deskowanie i deski tarasowe.

Tarasy.
Krawędzie basenów.
Chodniki na dachach.
Chodniki w wiszących ogrodach,
przestrzeniach miejskich i w ogrodach pod
względem ogólnym.

Schémata kladení.
Schematy kładzenia.
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PP LEVEL DUO pro spáry 4 mm / dla fug 4 mm

25/37/4

37/61/4

klínky h 12 mm / Łopatki, wys. 12 mm
balení
opakowanie

HLAVA pro rošty / GŁOWICA do deskowania
POLOŽKA
ART.

popis
opis

PPL/TD

hlava pro rošty
Głowica do deskowania

PPL/TD
balení
opakowanie

POLOŽKA
ART.

popis
opis

25/37/4

hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 25 a 37 mm
Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 25 do 37 mm

19360

25 kusech /szt.

37/61/4

hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 37 a 61 mm
Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 37 do 61 mm

19361

25 kusech /szt.

60/105/4

hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 60 a 105 mm
Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 60 do 105 mm

19362

25 kusech /szt.

POLOŽKA
ART.

popis
opis

94/169/4

hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 94 a 169 mm
Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 94 do 169 mm

19363

25 kusech /szt.

25/37/B

základna + šroub nastavitelný ve výšce 25 a 37 mm
Głowica + śruba, regulowana wys. od 25 do 37 mm

19390 25 kusech /szt.

37/61/B

základna + šroub nastavitelný ve výšce 37 a 61 mm
Głowica + śruba, regulowana wys. od 37 do 61 mm

19391 25 kusech /szt.

60/105/B

základna + šroub nastavitelný ve výšce 60 a 105 mm
Głowica + śruba, regulowana wys. od 60 do 105 mm

19392 25 kusech /szt.

94/169/B

základna + šroub nastavitelný ve výšce 94 a 169 mm
Głowica + śruba, regulowana wys. od 94 do 169 mm

19393 25 kusech /szt.

150/280/B

základna + šroub nastavitelný ve výšce 150 a 280 mm
Głowica + śruba, regulowana wys. od 150 do 280 mm

19394 25 kusech /szt.

239/320/B

základna + šroub nastavitelný ve výšce 239 a 320 mm
Głowica + śruba, regulowana wys. od 239 do 320 mm

19395 25 kusech /szt.

150/280/4

hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 150 a 280 mm
Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 150 do 280 mm

19364

25 kusech /szt.

239/320/4

hlava + šroub + základna - seřiditelné ve výšce 239 a 320 mm
Głowica + śruba + podstawa - regulowana wys. od 239 do 320 mm

19365

25 kusech /szt.

60/105/4

94/169/4

NASTAVITELNÉ ZÁKLADNY / REGULOWANE PODSTAWY

150/280/4

PPL/TA

hlava pro hliníkové nosníky
Głowica do listew aluminiowych

19396

25 kusech /szt.

PPL/T

hliníkový nosník 2000 mm
Listwa aluminiowa, dł. 2000 mm

19397

10 kusech /szt.

PPL/D4

rozpěrka na spáry 4 mm pro hliníkové nosníky
Element dystansowy do fug 4 mm dla listew aluminiowych

19398 500 kusech /szt.

PPL/GM

protihluková pryž 20x2 mm - role 10 metrů
Guma tłumiąca hałas 20x2 mm – rolka 10 m

19372

PPL/GR

spojovací kloub pro nosník
Złącze do listew

19373 250 kusech /szt.

balení
opakowanie

PPL/TA

PPL/T

PPL/D4

PPL/GR

nerozbalitelné / artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym
Hliníkové nosníky se musí instalovat v párech. / Listwy aluminiowe są instalowane parami.

PPL/T2

HLAVA pro spáry 2, 3 a 4 mm / GŁOWICA do fugi 2, 3 a 4 mm
popis
opis

PPL/T2

hlava pro spáry 2 mm
Głowica do fug 2 mm

19370

25 kusech /szt.

PPL/T3

hlava pro spáry 3 mm
Głowica do fug 3 mm

19374

25 kusech /szt.

PPL/T4

hlava pro spáry 4 mm
Głowica do fug 4 mm

19371

25 kusech /szt.

nerozbalitelné / artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

25/37/B

37/61/B

60/105/B

94/169/B

150/280/B

239/320/B

CR/N

PCC/01

PCC/02

PCC/03

nerozbalitelné / artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

5 kusech /szt.

POLOŽKA
ART.

balení
opakowanie

239/320/4

PP LEVEL DUO systém pro dvojitého nosníku / system do podwójną listwą
popis
opis

25 kusech /szt.

nerozbalitelné / artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

nerozbalitelné / artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

POLOŽKA
ART.

19399

balení
opakowanie

PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESORIA
POLOŽKA
ART.

popis
opis

P1/80

prodlužovací nástavec výšce 80 mm
Przedłużenie, wys. 80 mm

19380

25 kusech /szt.

CR/N

seřizovací klíč
Klucz regulacyjny

19381

12 kusech /szt.

PCC/01

obvodová svorka (základna + hlava)
Klips obwodowy (podstawa + głowica)

19382

30 kusech /szt.

PCC/02

rohová svorka (základna + hlava)
Klips kątowy (podstawa + głowica)

19383

4 kusech /szt.

PCC/03

svorka na zeď
Klips ścienny

19384

50 kusech /szt.

PPL/T3

nerozbalitelné (kromě CR/N) / artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym (z wyjątkiem CR/N)

PPL/T4

balení
opakowanie

cod. 00045
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