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Детай� за сг�обя�ане на под�о�ни рам�и. 
Според  наре�дането му се опреде�я 

�ъде точно да бъдат за�интени редените 
п�ос�ости �ъм рам�ата, според 

напра�ените отстояния.
Този детай� пас�а точно � центърът на г�а�ата 

на пиадеста�ите.  

Детай� за сг�обя�ане на под�о�ни рам�и. 
Ширината на рам�о�ите детай�и 

мо�е да бъде от 40 до 50 мм., �ато �ъ� �исочина 
не тряб�а да бъдат по нис�и от 30 мм. 

Детай�ът мо�е да бъде фи�сиран �ъм рам�ата.  

Детай� за сг�обя�ане на рам�и. 
Мо�е да бъде �ъртян на 360 градуса.

Мо�е да бъде поста�ян на �ся�а една поцизия
 на г�а�ата, ос�ен е средата.

Този детай� поз�о�я�а да бъде за�репен �ъм рам�ата.

Де�ите�ната п�оч�а се постя�я / монтира 
�ърху г�а�ата.Тя би�а с дебе�ина : 3, 5, 7 и�и 9 мм

Препоръч�а се за п�очи и изде�ия,
 при �оито не се на�ага оразмеря�ане и фрезо�ане.

Под�и�на де�ите�и.
Те би�ат с дебе�ини : 2, 4, 6 и�и 8 мм.

 Могат да се �ъртят  на 360 градуса о�о�о оста си.

Височната на �сич�и TS-T типо�е
е 16 мм. Само де�ите�я 

с дебе�ина 4 мм.
има а�тернати�ен 

�ариант с �исочина 38 мм.

А�о �райните �иний на редените п�очи 
за�ърш�ат под ъгъ�, тези детай�и се  изпо�з�ат,

 за да зат�орярят образу�аните фуги.

Този детай� предста��я�а а под�о��а, 
�оято се изпо�з�аза �омпенсиране на раз�и�а � 

дебе�ината на редените п�очи / насти��а.
Прд�ага се � дебе�ини: 1 и 2 мм. Подпомага 

е�иминирането на пу�со�ите�ибраций от центъра. 
Мо�е да се разде�и на 4 части. 
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Съединя�ащ детай� , �ойто се поста�я � 
центърът на г�а�ата на пиадеста�а.

Дебе�ината му е 3 мм и 4 мм. Помага да се ус�ори
 процеса на мота�.

Детай� за �оригиране на осно�ният на��он. 
Пред�ага се � д�а �арианта, за 1% и 2% 

дени�е�ация. Монтира се под осно�ата. 
Мо�е да се изпо�з�а по�ече от 1 брой.

на��он

1 на��он 2 на��он

3 на��он 4 на��он
0 0

0 0

То�а е на�райни� с �оято
�есно мо�е да се �омпенсира 

на��они на осно�ния под 
до 7 % .

На�райни� за профи�и На�райни� за дър�ени рам�и Де�ите� за п�оч�и



ТИПОВЕ БАЗИ И ОТСТОЯНИЯ

РАЗХОДНА НОРМА СПОРЕД РАЗМЕР

РАЗХОДНА НОРМА СПОРЕД РАЗМЕРА

Фи�сираните под�о��и осугуря�ат мимима�ен разход
поради нис�а цена.

При по-го�ям размер се нама�я�а разхода на под�о��и

размер за ��.м.

размер за ��.м.
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ФИКСИРАНИ ПОДЛОЖКИ

ТИПОВЕ БАЗИ И РАЗМЕРИ

 - Фи�сираните осно�и / под�о��и се по�з�ат под подо�ата насти��а.

 - Височината на  фи�сираните осно�и / под�о��и не е регу�ируема.

 - Препоръч�ат се по�ече за тераси.
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