
ПВЦ РЕГУЛИРУЕМИ КРАЧЕТА



КАКВО Е “KAROAPP”?

Използваме ги за елеминиране на наклоните на тераси,гтадини,пътеки около басейни и други пространства.
KAROAPP е регулируема модернизирана декинг система,за постигане на нива.

Това е и регулируема система за повдигане на пода,която се използва за премахване на наклони или постигане 
на желано ниво при закрити и открити пространства,конферентни зали и събития. 



Преимущества на пиадесталите

 - Не се събира вода в конструктивните точки 
   на пиадесталите.

 - Не се събира вода върху наредените повърхности.

 - Не се събира вода върху наредените повърхности.

 - Системата лесно може да бъде монтирана върху 
   хидро и топлоизолирани настилки.

 - Лесно могат да бъдат монтирани кабели 
   под наредените повърхности.

 - Монтажът е бърз и лесен.

 - Може да бъдат монтирани при всякакви атмосферни 
   условия.



Преимущества на пиадесталите

 - Лесно решение за финално покриване,
   без нужда от замазки върху бетонни повърхности.

 - Подсигурява се дренажно отчитане, 
   посредством отстоянията между 
   редените повърхности и пиадесталите .

 - Позволяват голяма товароносимост.
   Минимум 900 кг. за около 4 бр. 

 - Широката база на пиадесталите не изисква   
   допълнителното им захващане към покриваемата площ,
   посредством крепежни елементи или катрани. 

 - Благодарение на постоянният въздушен поток, 
   животът на покривните материали се удължава значително. 



Преимущества на пиадесталите

 - Позволява захранващите кабели да бъдат позиционирани
   на нужното ниво.

 - Позволява  осветителни и водоразпределителни мрежи да 
   бъдат позиционирани под повдигнатата конструкция.

 - Позволява кабели да бъдат скрити в най - долната част на
   електроразпределителни помещения.

 - Тъй като системата е лесна за разглобяване и пренасяне 
   е много подходяща за временни подиуми.



Преимущества на пиадесталите

 - Използването им при композитни, дървени и други подиуми, 
   удължава живота на иползваните материали, поради
   отсъствието на рязане и контакт с вода. 

 - Компенсира разлики в наклона.

 - Може да бъде постигната зададена по проект височина.

 - Може да се компенсират разлки в нива, произхождащи от 
   наличието на растителност, с цел изграждане на пътеки.

 - Лесно може да се реши проблема с оттичането на вода 
   от почвата на  озеленени площи 



Преимущества на пиадесталите

Какви са преимуществата ?

 - Намалява теглото на поддържаната конструкция в зависимост от сферта
   на проложение ?

 - Бързо и лесно сглобяване, без нужда на галванизирана и неръждаема стомана.



Сфери на приложение

 - Тераси

 - Пешеходни зони / Алеи

 - Контролни стаи за 
   електрозахранване / 
   наблюдение

 - Под контейнери / 
   преместваеми съоражения

 - За изложбени,  панаирни 
   площи / площадки

 - За озеленени площи 

 - Басейни за деца и възрастни

 - Индустриални помещения



 - Дървени подиуми 

 - Композитни подиуми 

 - Керамика

 - Мрамор

 - Естествен камък

 - Гранит

 - Плоскости

 - ПДЧ

 Подови настилки 
 с плочи / 
 плоскости

 Подови настилки 
 с подпорни 
 конструкций
  

За какви материали се използват
пиадесталите ?



 Отворен 

Затворен

Типове бази и регулируеми 
удължения

( Диапазон 28 - 293 мм.)

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                28 - 40 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                36 - 51 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                52 - 82 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                82 - 135 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                133 - 225 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                189 - 293 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
               28 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
               36 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
               52 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
               82 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
              133 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
              189 мм.

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         40 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         51 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         82 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         135 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         225 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         293 мм

* Т - А5 ПРОДУКТ : ТА-3 БАЗА + УДЪЛЖИТЕЛ + ТА-3 ГЛАВА



( Диапазон 260- 1083 мм.)

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                260 - 365 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                364 - 507 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                471 - 651 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                576 - 795 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                682 - 939 мм.

ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ
                786 - 1083 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
               28 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
               36 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
               52 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
               82 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
              133 мм.

НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА
              189 мм.

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         40 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         51 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         82 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         135 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         225 мм

РЕГУЛИРАНЕ ДО: 
         293 мм



Типове основи и подложки

 - Фиксираните основи / подложки се ползват под подовата настилка.

 - Височината на  фиксираните основи / подложки не е регулируема.

 - Препоръчват се повече за тераси.



ГЛАВА

УДЪЛЖИТЕЛ

КОРЕКТОР НА НАКЛОНА

ОСНОВА

ФИКСАТОРНА ЯКА

Чертежи на продуктите



ДЕТАЙЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПЛОЧИ

Помощни приставки / детайли

Съединяващ детайл , който се поставя в центърът на главата на пиадестала.
Дебелината му е 4 мм. Помага да се ускори процеса на мотаж.

Делителната плочка се постявя / монтира върху главата.
Тя бива с дебелина : 3, 5, 7 или 9 мм. Препоръчва се за плочи и 
изделия, при които не се налага оразмеряване и фрезоване.



Помощни приставки / детайли

Подвижна делители.
Те биват с дебелини : 2, 4, 6 или 8 мм. Могат да се въртят  на 360 градуса около оста си.

Височната на всички TS-T типове
е 16 мм. Само делителя 
с дебелина 4 мм.
има алтернативен 
вариант с височина 38 мм.

Ако крайните линий на редените плочи завършват под ъгъл, 
тези детайли се  използват, за да затворярят образуваните фуги.

Този детайл представлява а подложка, която се използва
 за компенсиране на разлика в дебелината на редените плочи / настилка.
Прдлага се в дебелини: 1 и 2 мм. Подпомага елиминирането  на пулсовите
вибраций от центъра. Може да се раздели на 4 части. 



Помощни приставки / детайли

Детайл за сглобяване на рамки. Може да бъде въртян на 360 градуса.
Може да бъде поставян на всяка една поцизия на главата, освен е средата.
Този детайл позволява да бъде закрепен към рамката.



Помощни приставки / детайли за
композитни подиуми

Детайл за сглобяване на подложни рамки. Според  нареждането му се определя 
къде точно да бъдат завинтени редените плоскости към рамката, според 
направените отстояния.Този детайл пасва точно в центърът на главата 
на пиадесталите.  

Детайл за сглобяване на подложни рамки. Ширината на рамковите детайли 
може да бъде от 40 до 50 мм., като във височина не трябва да бъдат по ниски от 30 мм. 
Детайлът може да бъде фиксиран към рамката.  



Помощни приставки / детайли

наклон

наклон наклон

наклон наклон

наклон наклон

Детайл за коригиране на основният наклон. Предлага се в два варианта, за 1% и 2% 
денивелация. Монтира се под основата. Може да се използва повече от 1 брой.




