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Nov sistem za nevidno pritrjevanje podnic

Nov inovativen sistem za pritrjevanje podnic omogoča
montažo podnic tako, da vijaki niso vidni. Z njim podaljšujemo
obstojnost konstrukcije in odpravljamo šibke točke na spojih.
Terasa dobi popolnoma enakomeren in estetski videz.

Osnova sistema za nevidno pritrjevanje podnic so spojke iz
posebej odporne plastike in z dolgo dobo trajanja. Celotni
sistem pritrjevanja (slika) zagotavlja dobro prezračevanje in
omogoča dilatacije lesa, kar upočasni njegovo staranje.

Sistem Softline® zagotavlja zanesljivost montaže podnis
lesene zunanje obloge in njen estetski videz.

les je odporen proti trohnenju
in zelo stabilen

Vrste lesa

Afrormosia

Ipe

Za vas smo izbrali najboljše vrste lesa,
kot so teak, ipe, merbau, afrormosia,
merbau in padauk, ki so znane po svojih

Naravni videz lesa

dobrih tehničnih lastnostih in ki se odlično

Videz les po 6 mesecih
brez površinske obdelave

Naravni videz lesa

Merbau

obnašajo v naših klimatskih razmerah.

Videz les po 6 mesecih
brez površinske obdelave

Padauk

Vse navedene vrste lesa so sušene s
povprečno stopnjo vlažnosti 13% (+/-

Naravni videz lesa

Videz les po 6 mesecih
brez površinske obdelave

Naravni videz lesa

Videz les po 6 mesecih
brez površinske obdelave

Teak

2%), so odporne proti propadanju (brez
kemične obdelave) in zelo stabilne ne
glede na spremembe pogojev v okolju.

Naravni videz lesa

Videz les po 6 mesecih
brez površinske obdelave

Vse podnice imajo enotni profil velikosti 20 x 100 x 2000 mm (osnovna dolžina), 20 x 96 x 2000 za teak in imajo že
izdelana utora za nevidno pritrditev po sistemu Softline®.

Stabilno
in nevidno pritrjevanje

Prednosti lesa
iz naše ponudbe:
- Uporabljamo izključno
odporne vrste lesa z dolgo
dobo trajanja.

Prednosti novega načina pritrjevanja podnic:
- Omogoča nevidno pritrditev podnic na podlago.
- Predvrtanje in povrtavanje ni potrebno.
- Posebna plastika z veliko mehansko trdnostjo zagotavlja
visoko kakovost pritrjevanja.
- Spojke zagotavljajo fleksibilnost ob krčenju in raztezanju
lesa in po razbremenitvi omogočajo vračanje v prvotno
lego.
- Omogoča prečne premike podnic, ne da bi zaradi tega
prišlo do poškodb lesa.
- Podnice nimajo direktnega stika s podkonstrukcijo.
- Zagotavlja dolgo trajnost lesa.
- Skrajšuje čas montaže.
- Omogoča enakomerne razmike med podnicami.
- Zagotavlja dobro zračenje položenega tlaka.
- Zaradi nevidnega načina pritrjevanja podnic je zagotavljen
izjemen estetski videz lesene obloge.
- Omogoča tudi vertikalno montažo podnic.
- Možno je enostavno odstranjevanje in ponovno pritrjevanje
posameznih podnic.

- Vse vrste lesa so stabilne,
umetno sušene in zagota
vljajo zelo majhne deformacije (zvijanje).
- Podnice imajo enako dolžino
in so natančno obrezane.
- Podnice imajo gladko
površino in ne drsijo.
- Les ne potrebuje nobenega
premaza.
- Vse podnice so izbranega
kakovostnega razreda.
- Vse vrste lesa so prijazne do
uporabnika.

Afriške vrste lesa (Afrormosia, Padauk,...) smo izbrali posebej zaradi
njihove izjemne tehnične kakovosti ter njihovega modernega videza in
barv. Te vrste lesa prihajajo iz držav Kamerun in Gabon. Iz Azije Myanmar
(Burma) prihaja teak, iz Indonezije les merbau. Les ipe prihaja iz Južne
Amerike, večinoma Brazilije.
Velika stalna zaloga lesa nam omogoča hitro dobavo katere koli vrste
lesenih podnic.
Vsa proizvodnja lesa in podnic za zunanje talne in fasadne obloge na
proizvodnih lokacijah na vseh kontinentih je posebej izbrana in preverjena z naše strani. Da lahko garantiramo kakovost in popolno ujemanje
vseh delov pri montaži z našim sistemom Softline®, zato tudi sami
načrtujemo stroje za njihovo proizvodnjo.
Če boste potrebovali dodatne informacije v zvezi z dobavo materiala
ali zaradi posebnih potreb, dimenzij, vrste lesa ali površinske obdelave
nam, prosimo, sporočite.

Documento non contrattuale

Zunanji leseni tlaki s sistemom Softline® za pritrjevanje zunanjih talnih
in fasadnih lesenih oblog predstavljajo velik napredek pri izdelavi teras in
drugih lesenih tlakov. Družba VETEDY je iznajditelj in edini proizvajalec
tega patentiranega sistema za izdelavo zunanjih lesenih talnih in fasadnih
oblog (EP03/50661) z nevidnim načinom pritrjevanja in z uporabo obstojnih in stabilnih vrst lesa.

Dokument nima pogodbenega značaja

www.lesene-terase.si

VETEDY Luxembourg S.A. proizvaja, Prehod d.o.o. Kranj trži lesene
izdelke iz tropskih vrst lesa: parket in zunanje lesene talne in stenske
obloge.

