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Informace týkající se 
objednávek a dodávek.

GUTJAHR. Bezchybně a jednoduše.
GUTJAHR je přední výrobce pro spolehlivou drenáž, odvětrá-
ní a separaci krytin - na balkonech, terasách, fasádách a v in-
teriéru. od svého založení v roce 1989 vyvíjíme praktické, pa-
tentované systémy, které zaručují snadnou a trvalou instalaci 
bez rizika poškození, a to i na kritických podkladech.

Funkčnost našich výrobků necháváme znovu a znovu kont-
rolovat nezávislými certifikovanými ústavy a institucemi pro 
testování materiálu. Výsledky těchto studií se promítají do 
naší každodenní práce a pomáhají nám vyvinout dokonalá a 
spolehlivá řešení pro pokládku krytin v exteriéru, fasády a in-
teriéry. 

Tímto způsobem zajišťujeme, že vy, jakožto projektant, zpra-
covatel a obchodní partner, vždy nabízíte svým zákazníkům 
to nejlepší.

My v Gutjahru nevěříme v 
jednoduchá řešení.  

Věříme v rozvoj a inovace, které 
spojují bezpečnost, kvalitu a pokrok,  
aby byla pro naše zákazníky práce 
s našimi produkty jednoduchá a 
zároveň bezchybná. 

Teprve pak budou naše řešení  
„sicher besser“ - „s jistotou lepší“ a 
teprve pak si dovolíme zaškrtnout 
pod naším jménem  GUTJAHR 
„splněno“.

hliník
=  RAl 9006

antracit 
=  DB 703

Váš konfigurátor pro kompletní 
systémy balkonů a drenáže terasy. 
Sestaví kompletní systém na míru, 
vypočítá potřebná množství všech 
součástí systému, poskytne seznam 
materiálů a plán pokládky.

Kosy.Gutjahr.com
NoVĚ

Objednávky
Pro objednání nebo informace týkající se objednávek volejte 
nebo pište

Informace
Aktuální informace o našich produktech a celé naší nabíd-
ce najdete na: www.ardex.cz

Platební a dodací podmínky

Dodáváme výhradně v souladu s našimi prodejními a doda-
cími podmínkami.

Informace týkající se barev
Vezměte prosím na vědomí, že barvy nelze mísit v rámci 
logistického celku uvedeného v katalogu. Barvy profilu  
odpovídají následujícím barvám RAl a DB:

TISKoVé cHyBy VyHRAzENy



Kompletní drenážní systémy pro venkovní krytiny
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Keramická dlažba
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Pojízdný povrch z betonu



Svět produktů GUTJAHR - kompletní řešení z jednoho zdroje.

Balkony, terasy a schody v exteriéru

AquaDrain® FLEX ––––––––––32
flexibilní prodloužení a výškově nasta-
vitelný plynulý přechod, patentovaný 
systém pro funkční napojení dveří 
bez zvláštních úprav

AquaDrain® BF-FLEX  –––––––36
na míru vyhotovený, jedinečný sys-
tém drenážních roštů s patentovanou 
funkcí rampy pro bezbariérové vstupy

AquaDrain® DR –––––––––––––38
výškově nastavitelné drenážní
a odtokové žlaby pro odvod vody
v oblasti napojení dveří skrze
odtokové vpusti

AquaDrain® TM –––––––––––––40
výškově nastavitelný, ultraplochý dre-
nážní rošt s možností zkrácení, jediný 
rošt pro výšku již od 30 mm

AquaDrain® KR 
AquaDrain® KRU  –––––––––––42
systém drenážních žlabů pro účelnou 
pokládku na štěrk/ štěrkovou drť
nebo maltové lože

AquaDrain® VARIO  ––––––––44
ultraplochý okapový žlab (s mřížkou 
zachycující nečistoty) pro tenkovrstvé 
skladby

AquaDrain® SR  ––––––––––––––––46
jedinečný štěrbinový žlábek pro de-
centní, bezpečné liniové odvodnění

Příslušenství ––––––––––––––––48

Drenážní
a separační systémy

AquaDrain® EK  –––––––––––––12
drenážní rohož s funkcí přerušující 
kapilární vzlínání pro pevně loženou 
dlažbu na drenážní maltě

AquaDrain® T+  –––––––––––––14
drenážní rohož s funkcí přerušující 
kapilární vzlínání pro volnou poklád-
ku přírodního a umělého kamene

AquaDrain® HU  –––––––––––––––16
vysoce zatížitelná drenážní rohož 
přerušující kapilární vzlínání pro 
nesoudržný podklad

AquaDrain® HU-EK  ––––––––––18
vysokozátěžová drenážní rohož pro 
pevnou pokládku na nezpevněném 
podkladu

AquaDrain® HB / HB-B –––––––20
vysokozátěžová drenážní rohož pro 
pojízdnou pokládku

AquaDrain® SD –––––––––––––22
schodová drenáž přerušující kapilární 
vzlínavost pro schodiště v exteriéru z 
keramiky, přírodního či umělého kame-
ne nebo drenážního betonu

Watec®Drain KP+  ––––––––––24
tenkovrstvá drenážní rohož přerušující 
kapilární vzlínání pro plovoucí poklád-
ku z keramiky a přírodního kamene

ProFin® SP  ––––––––––––––––––52
soklové profily pro napojení izolací na 
vystupující stavební díly

ProFin® KL  ––––––––––––––––––54
profily pro štěrk z ušlechtilé oceli jako 
ukončovací profil pro drenážované 
povrchy

ProFin® DP11  –––––––––––––––57
drenážní profily pro kontaktní lepení

ProFin® DP17  –––––––––––––––58
drenážní profily pro tenkovrstvou
drenáž  Watec® 3E 

ProFin® DP21  –––––––––––––––59
drenážní ukončovací profily pro 
tenkovrstvou drenáž Watec®Drain KP+ 

ProFin® BL  ––––––––––––––––––60
nastavitelné krytí v kombinaci s profily 
ProFin® DP11/17/21

ProFin® DP30  –––––––––––––––62
drenážní ukončovací profil pro  
keramiku a přírodní kámen

Příslušenství  ––––––––––––––––63
pro všechny ProFin® základní profily 

ProFin® RA  ––––––––––––––––––64
ukončovací profily pro tenkovrstvou 
pokládku

ProFin® BB  ––––––––––––––––––65
balkónové krytky jako prodloužení pro 
všechny okrajové profily ProFin®

ProRin® BR ––––––––––––––––––68
hliníkový okapový systém pro balkóny

ProRin® RB / GB  ––––––––––––70
systém hliníkových balkonových 
okapů a svodů

ProRin® AL  ––––––––––––––––––72
hliníkový spádový profil

Drenážní rošty, žlaby a 
odtokové systémy Profily / okapy / svody

TerraMaxx® DS  –––––––––––––26
systém drenážních podložek s funkcí 
přerušení kapilárního vzlínání pro 
bodovou pokládku

TerraMaxx® TSL  ––––––––––––28
systém podstavců pro pokládku tera-
sových desek a elementů bez malty

Systémy podstavců

NoVé



Interiéry

ARDEX EP 2000  81
multifunkční epoxidová  
pryskyřice v systému s křemičitým 
pískem 3,0 – 5,6 mm

ARDEX A 58  81
cement pro rychlé potěry s  
redukcí smrštění v systému s  
křemičitým pískem 3,0 - 5,6 mm 

MorTec® SOFT  81
pružná spárovací hmota
v tubě

IndorTec® THERM-E  90
3-in-1 elektrické podlahové topení

IndorTec® SE   94
soklový odvzdušňovací profil 
příslušenství pro IndorTec® FLEXBONE-2E /  
IndorTec® FLEXBONE-VA / IndorTec® THERM-E

IndorTec® FN  96
nivelační systém pro dlažbu

IndorTec® FLEXDRAIN-ID    98
systém sprchových žlabů s možností individuálního 
přířezu

IndorTec® FLEXDRAIN  100
inovativní systém sprchových žlabů pro 
bezbariérové sprchy

Separační systémyLepidla a malty

Plošné vytápění

Systém sprchových žlabů

IndorTec® FLEXBONE-2E  84
separační systém pro plovoucí pokládku pro vymě-
nitelné dlažby a kritické, mastné nebo vlhké či jinak 
znečištěné podklady

IndorTec® FLEXBONE-VA  86
kombinovaný separační systém pro zvlášť 
zatěžované povrchy a velkoformátovou dlažbu

NOVÉ

doprodej

DiProtec® SDB  76
volně ložený, vysoce odolný 
izolační pás z umělé hmoty pro 
balkóny a terasy

DiProtec® KSK  77
bitumenová samolepící páska
za studena pro balkóny a terasy 
v kombinaci s celoplošnými 
drenážemi AquaDrain®

DiProtec® AB  78
izolační pásky

DiProtec® DRAIN-BR – 79
chrlič

ARDEX CA 20 P    79
SMP-montážní lepidlo

ARDEX CA 20 S    79
SMP-montážní lepidlo, rychlé

Izolace
a podlahové vpusti

Seznam všech čísel  
produktů najdete na 

straně 104.
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Lepená dlažba

na drenážním potěru a nezpevněném podkladu

na drenážním potěru

Terasová dřevěná nebo 
dřevoplastová prkna

Terasová dřevěná nebo 
dřevoplastová prkna

Betonová dlažba /
Keramické prvky

Betonová dlažba /
Keramické prvky

Keramická 
dlažba

Keramická 
dlažba

Přírodní 
kámen

Přírodní 
kámen

Vhodné pro:

Vhodné pro:

Přehled kompletního systému

1 DiProtec® SDB izolační pás nebo 
ARDEX 8+9/9L hydroizolační 
stěrka a lepidlo

str. 76

2 DiProtec® AB-K izolační páska str. 78

3 PE-fólie jako separační vrstva,  
např. AquaDrain® TR

str. 13

4 ProFin® DP + BL profil + 
nástavec

str. 56

5 AquaDrain® RD okrajová páska str. 13

6 AquaDrain® EK drenážní rohož str. 12

7 AquaDrain® děrovaný profil str. 48

8 AquaDrain® FLEX drenážní rošt str. 32

9 ProRin® BR okapový systém str. 68

10 ARDEX A 58 cement pro rychlé 
potěry s redukcí smrštění, v 
systému s křemičitým pískem 3,0 
- 5,6 mm

str. 81

11 flexibilní lepidlo ARDEX FB 9 L 
nebo ARDEX X 78 MICROTEC

str. 89

12 dlažba

13 ARDEX FL flexibilní zátěžová 
spára nebo MorTec® SOFT

str. 81

1 zhutněný štěrk

2 AquaDrain® HU-EK  
vysokozátěžová drenážní rohož

str. 18

3 AquaDrain® RD okrajová páska str. 19

4 ProFin® DP + BL profil + nástavec str. 56

5 ARDEX A 58 cement pro rychlé 
potěry s redukcí smrštění, v 
systému s křemičitým pískem 3,0 
- 5,6 mm

str. 81

6 AquaDrain® SR-W odvodňovací 
žlab

str. 46

7 flexibilní lepidlo ARDEX FB 9 L, 
ARDEX X 90 OUTDOOR MicroteC3 
nebo ARDEX X 78 MICROTEC

str. 89

8 otevřená spára nebo MorTec® 
SOFT Pružná spárovací hmota v 
tubě

str. 81

Bezbariéro-
vý přístup 

7
8
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přimé lepení do lepidla

Lepená dlažba

Terasová dřevěná nebo 
dřevoplastová prkna

Betonová dlažba /
Keramické prvky

Keramická 
dlažba

Přírodní 
kámen

Vhodné pro:

Přehled kompletního systému

1 DiProtec® SDB izolační pás nebo 
ARDEX 8+9/9L hydroizolační 
stěrka a lepidlo

str. 76

2 ProFin® DP drenážní profil str. 57

3 DiProtec® AB-K izolační páska str. 78

4 DiProtec® AB-V izolační páska str. 78

5 Watec®Drain KP+ tenkovrstvá 
drenážní rozhož

str. 24

6 AquaDrain® VARIO odtokový 
žlab s čisticí mřížkou

str. 44

7 AquaDrain® UB univerzální 
páska

str. 25

8 flexibilní lepidlo ARDEX FB 9 L, 
ARDEX X 90 OUTDOOR 
MicroteC3 nebo ARDEX X 78 
MICROTEC

str. 89

9 MorTec® SOFT pružná spárovací 
hmota v tubě

str. 81

10 ProRin® BR okapový systém str. 68

PORAZÍ 3 DRUHY POČASÍ
ARDEX X 90 OUTDOOR MicroteC3 flexibilní lepidlo

vysOká pOčáTEční 
příDRžnOsT  
i zA MRAzU

DlOUhá DObA  
zpRACOvATElnOsTi  

i při vysOkýCh  
TEplOTáCh

žáDná pOškOzEní 
vlivEM silnéhO 

DEšTě

1
2

3

3

4

8

6

5

9

10

7
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Lepení schodišť v exteriéru

Přehled kompletního systému

na drenážní maltě

Terasová dřevěná nebo 
dřevoplastová prkna

Betonová dlažba /
Keramické prvky

Přírodní 
kámen

Vhodné pro:

Keramická 
dlažba

1 AquaDrain® SD  
odvodňovací páska

str. 22

2 ARDEX 8+9/9L hydroizolační 
stěrka a lepidlo

str. 88

3 AquaDrain® SD schodová drenáž 
fixovaná ARDEX CA 20 P

str. 79

4 AquaDrain® UB univerzální páska 
na překrytí spár

str. 23

5 AquaDrain® UB dilatační páska str. 23

6 AquaDrain® SD nerezová 
armatura

str. 23

7 ARDEX A 58 cement pro rychlé 
potěry s redukcí smrštění, v 
systému s křemičitým pískem 3,0 
- 5,6 mm

str. 81

8 ARDEX X 32 flexibilní lepidlo 
nebo ARDEX X 78 MICROTEC 
flexibilní lepidlo

str. 85

1

2

3

5

4

6

7

8

1

2

3

5

6

4

na středněvrstvém loži lepidla

Terasová dřevěná nebo 
dřevoplastová prkna

Betonová dlažba /
Keramické prvky

Přírodní 
kámen

Vhodné pro:

1 AquaDrain® SD  
odvodňovací páska

str. 22

2 ARDEX 8+9/9L hydroizolační 
stěrka a lepidlo

str. 88

3 AquaDrain® SD schodová 
drenáž fixovaná ARDEX CA 20 P 
/ ARDEX CA 20 S

str. 79

4 AquaDrain® UB univerzální 
páska na překrytí spár

str. 23

5 AquaDrain® UB dilatační páska str. 23

6 AquaDrain® SD nerezová 
armatura

str. 23

7 ARDEX X 32 flexibilní lepidlo 
nebo ARDEX X 78 MICROTEC 
flexibilní lepidlo

str. 95

8 MorTec® SOFT pružná spárovací 
hmota v tubě

str. 81

Keramická 
dlažba

7

8
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Dlažba s možným pojezdem

Přehled kompletního systému

na drenážní vrstvě

Betonová dlažbaPřírodní kámen

Vhodné pro:

1 železobetonová deska 

2 izolace dle ÖNORM B 3691

3 separační vrstva dle  
ÖNORM B 3691

4 AquaDrain® HB  
drenážní rohož

str. 20

5 drenážní malta

6 dlažba

1
23

4

6

5

www.ardex.atARDEX Preiskatalog anfordern unter office@ardex.at
katalog ARDEX si můžete vyžádat na adrese ardex@ardex.cz  www.ardex.cz
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Bodové lepení

Přehled kompletního systému

na terčích z drenážní malty

Terasová dřevěná nebo 
dřevoplastová prkna

Betonová dlažba /
Keramické prvky

Přírodní 
kámen

Vhodné pro:

7

*  pro bezbariérový přístup  
AquaDrain® FLEX/BF-FLEX

str.32/36

1 DiProtec® SDB izolační pás nebo 
ARDEX 8+9/9L hydroizolační 
stěrka a lepidlo

str. 76

2 PE-fólie jako separační vrstva,  
např. AquaDrain® TR

str. 19

3 ProFin® DP + BL  
profil + nástavec

str. 56

4 DiProtec® AB-K  
izolační pásky

str. 78

5 TerraMaxx® DS drenážní 
podložka

str. 26

6 ARDEX A 58 cement pro rychlé 
potěry s redukcí smrštění, v 
systému s křemičitým pískem 3,0 
- 5,6 mm

str. 81

7 MorTec® SOFT pružná spárovací 
hmota v tubě, alternativně: 
otevřená spára

str. 81

8 AquaDrain® TM drenážní rošt str. 40

9 ProRin® BR okapový systém str. 68

10  flexibilní lepidlo ARDEX FB 9 L 
nebo ARDDEX X 78 MICROTEC

str. 89

1

2
34

5

6

8

9

10

na terčích

Přírodní 
kámen

Vhodné pro:

1 DiProtec® SDB izolační pás nebo 
svařovaný bitumenový pás

str. 76

2 TerraMaxx® TSL podložka str. 28

3 TerraMaxx® TSL podstavce str. 28

4 TerraMaxx® TSL okrajové nosníky str. 29

5 AquaDrain® FF kříž pro spáry str. 17

6 AquaDrain® VARIO okapový žlab str. 44

7 MorTec® SOFT pružná spárovací 
hmota v tubě, alternativně: 
otevřená spára

str. 81

Betonová dlažba /
Keramické prvky

Terasová dřevěná nebo 
dřevoplastová prkna

1

6

Bezbariéro-
vý přístup *

Keramická 
dlažba

Keramická 
dlažba

2

3

4 5

7
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Přehled kompletního systému

Volná pokládka

na štěrku/kamenné drti a nezpevněných podkladech

Terasová dřevěná nebo 
dřevoplastová prkna

Terasová dřevěná nebo 
dřevoplastová prkna

Betonová dlažba /
Keramické prvky

Betonová dlažba /
Keramické prvky

Bezbariéro-
vý přístup 

Bezbariéro-
vý přístup *

Přírodní 
kámen

Přírodní 
kámen

Vhodné pro:

Vhodné pro:

na štěrku/kamenné drti a nezpevněných podkladech

1 DiProtec® SDB izolační pás nebo 
ARDEX 8+9/9L hydroizolační 
stěrka a lepidlo

str. 76

2 ProFin® KL / KL-H 
profil + nástavec

str. 54

3 DiProtec® AB-K  
izolační páska

str. 78

4 PE-fólie jako separační vrstva,  
např. AquaDrain® TR

str. 15

5 AquaDrain® T+ drenážní rohož str. 14

6 AquaDrain® děrovaný profil str. 48

7 štěrk /kamenná drť

8 AquaDrain® FLEX drenážní rošt str. 32

9 ProRin® BR okapový systém str. 68

10 AquaDrain® RD okrajová páska str. 15

1 zhutněný štěrk

2 AquaDrain® HU  
vysokozátěžová drenážní rohož

str. 16

3 štěrk /kamenná drť

4 AquaDrain® SR-W štěrbinový žlab str. 46

5 AquaDrain® RD okrajová páska str. 15

1
2

3

3

4

5

6

7

8

1

2 3

4
5

9

*  pro bezbariérový přístup 
AquaDrain® FLEX/BF-FLEX

str.32/36

Keramická 
dlažba

Keramická 
dlažba

10
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GUTJAHR celoplošné a schodové drenáže

Optimální drenáž pro 
maximální ochranu
povrchů balkónů, teras
a schodů v exteriéru.

Dlažba v exteriéru není vodotěsná!

Déšť, mráz, horko – dlažba na balkónech a terasách 
musí něco vydržet.
Její největší nepřítel je voda, která vnikne přes spáry
do konstrukce, odkud nemůže odtéci a tím je poškoze-
ní předem zaručeno.

Ať už přírodní kámen, keramická nebo betonová dlažba 
– vniknutí povrchové vody, která není dostatečně rychle 
odvedena, může způsobit trvalé defekty vlivem mrazu, 
výkvětů či vlhkých skvrn u přírodního kamene nebo 
prorůstáním plevele u volně ložené dlažby.

Voda vnikající spárami 
zvlhčuje beton.

V pórech nahromaděná 
voda způsobí při mrazu 
poškození betonu.

Zahřátím dlažby 
způsobí nahromaděná 
voda výkvěty.

O
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.: 
A
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Výkonnost našich drenážních systémů testují vždy 
nezávislé instituty.
Zkušenosti nás vedly k poznatku, že nároky na drenáže 
jsou tak rozdílné, že je není možné uspokojit jen jediným 
produktem. 

Díky tomu jsme schopni nabídnout našim zákazníkům 
pro každý typ pokládky optimální drenážní systém.

Kompletní systém pro optimální drenáž – perfektně sladěný a promyšlený do posledního detailu.

Čisté: 
Integrovaná 
filtrační vložka 
„zachytí“
nečistoty a zajistí 
trvalou funkčnost 
drenáže.

Chytré:
balkonové okapy, které se pověsí pří-
mo na  profily jako kompaktní prove-
dení a estetické zakončení.

Promyšlené:
Profily se zabudova-
nou odvodňovací 
drážkou a velkým 
odvodňovacím 
příčným řezem 
zajišťují optimální 
odvedení vody a 
pěkné, čisté ukončení.

Jednoduché:
Díky inovativní 
technologii samolepících 
izolačních pásek přilne 
utěsnění na izolaci spo-
lehlivě, rychle a jednodu-
še. Spolehlivé:

Dle oblasti použití
nabízíme drenážní 
systémy, které zajišťují, na 
základě speciální 
geotextilie (vlies), 
optimální a trvalou
funkčnost.
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záruka

let

pro lepenou keramickou/betonovou dlažbu či pokládku přírodního kamene.
Drenážní rohož přerušující kapilární vzlínání, pro drenážní beton

AquaDrain® EK je drenážní rohož s funkcí přerušení kapilár-
ního vzlínání, speciálně určená pro pokládku dlažby v 
exteriéru, lepenou na drenážní beton. Díky unikátní armova-
cí tkanině a celoplošnému podepření dlažby zajišťuje systém 
okamžité odvodnění.

Výhody

■ Armovací tkanina podpírá celou dlažbu – a tím 
zvyšuje drenážní funkci. 
jediná armovací tkanina s ověřenou dlouhodobou 
funkčností (protokol MPa, Darmstadt).

■ Nejrychlejší odvodnění prosakující vody na úrovni 
izolace. 
Více než 100 násobně rychlejší oproti samotnému 
drenážnímu betonu (protokol tbu).

■ Funkce přerušení kapilárního vzlínání nabízí 
spolehlivou ochranu. Prokazatelně zabraňuje vzniku 
škod v důsledku nahromadění vody, jako např. 
poškození mrazem, výkvěty a vlhké skvrny (testováno 
v MPa, Darmstadt).

■ Až o 30dB zlepšení kročejového hluku.  
(Testováno v laboratoři pro stavební akustiku na VOŠ 
RheinMain).

■ Vhodná i pro velkoformátové dlažby v exteriéru.
■ 6 let záruka pro proškolenou firmu s certifikátem.

Oblast použití

Pochůzné plochy v exteriéru, v privátních a veřejných 
oblastech, např. balkony, (střešní) terasy.

Podklady

•	 Spřažené podklady, beton, potěry s nebo bez izolace

•	 Stará	dlažba,	staré	nátěry

Izolace

•	 Pevnost v tlaku ≥ 120 kPa

Spády

≥ 1,0 % až 2,5 % 

1 DiProtec® SDb izolační pás 
nebo ARDEX 8+9/9L 
hydroizolační stěrka a izolační 
fólie

2 DiProtec® Ab-K izolační páska
3 PE-fólie jako separační vrstva, 

např. AquaDrain® TR
4 ProFin® DP + bL  

profil + nástavec
5 AquaDrain® RD okrajová páska
6 AquaDrain® EK drenážní rohož
7 AquaDrain® děrovaný profil

8 ARDEX A 58 cement pro 
rychlé potěry s redukcí 
smrštění v systému s 
křemičitým pískem 3,0 - 5,6 
mm

9 ARDEX Fb 9 L flexibilní tekuté 
lepidlo

10 dlažba
11 AquaDrain® FLEX drenážní rošt
12 ProRin® bR okapový systém
13 ARDEX FL flexibilní zátěžová 

spára nebo MorTec® SOFT 
pružná spárovací hmota v 
tubě

1

10

2

2

3
4

11

12

13

9
7

5
8

6
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102 60 108 EK role, 8 mm, 1 x 10 m role/10 m2 paleta/ 
120 m²

102 60 116 EK role, 16 mm, 1 x 10 m role/10 m2 paleta/ 
80 m²

■ materiál: PP
■ armovací tkanina zajišťuje rovnoměrné nanesení drenážní malty
■ plošně zatížitelná do 2.000 kg/m2

AquaDrain® EK drenážní rohož

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Komponenty systému AquaDrain® EK:

108 80 801 DS nerezová ocel s pogumovanými držadly 1 ks –

■ robustní a praktické nářadí k jednoduchému a přesnému zastřihnutí všech drenážních rohoží 
AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® a Watec® drenážních rolí/desek, stejně tak jako DiProtec® SDb 
izolačních pásů

AquaDrain®  
nůžky na drenážní rohož

108 80 303 RD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x H) role/20 m –

■ se samolepicí nohou
■ zabraňuje pnutí krytiny 
■ vkládá se mezi zeď a drenážní systémy Gutjahr nebo ProFin® DP ukončovací profily
■ jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska 

 

AquaDrain® EK systémové komponenty
Drenážní rošty Profily / žlaby / okapy Izolace Lepidla/malty

Vhodné drenážní rošty a žlaby 
pro bezbariérové přechody a 
standardní přechody na 
AquaDrain® přehled 
drenážních roštů str. 30

Vhodné drenážní profily, okapové 
profily, žlaby a balkonové profily  
ProFin® přehled profilů str. 50
ProRin® balkonové žlaby a spády 
str. 68

ARDEX 8+9/9 L hydroizolační
stěrka a izolační lepidlo  
Podrobnosti o produktu viz 
ARDEX-katalog, hydroizolace 
DiProtec® SDB  
izolační pás  str. 76
DiProtec® KSK  
bitumenová páska str. 77

ARDEX A 58 cement pro rychlé
potěry s redukcí smrštění v
systému s křemičitým pískem 3,0
- 5,6 mm str. 81
MorTec® SOFT pružná spárovací 
hmota v tubě str. 81

AquaDrain® EK příslušenství

108 80 207 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/10 m –

108 80 208 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/25 m –

■ 3-v-1 Páska nahrazuje AquaDrain® SK krycí pásku pro spoje drenážních rolí,  
Watec® bW spárovou pásku a Watec® FS krycí pásku

■ překrývá spáry sousedních drenážních rohoží
■ centrální perforace pro oddělení

AquaDrain® UB  
univerzální krycí páska

108 80 104 TR role, 1 x 50 m role/50m2 –

■ separační vrstva podle DIN 18531-2, vhodná pro izolace podle DIN 18531-5
■ optimalizovaná rovinnost díky armování
■ materiál: PE
■ tloušťka: cca 0,2 mm

AquaDrain® TR  
armovaná separační tkanina

S

S

S

S

S

 = sklademS
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pro volnou pokládku přírodního kamene a betonové dlažby.
Drenážní rohož přerušující kapilární vzlínání

AquaDrain® T+ zaručuje rychlé a trvalé odvodnění 
dlažby. Zabraňuje poškození dlažby v důsledku teplot-
ních výkyvů nebo tvorbě usazenin, jak je časté pro volně 
loženou dlažbu.

Výhody

■ Geotextilie s filtrační funkcí.  
Zjišťuje rychlý odvod vody zabraňuje vzniku usazenin 
jemných částic v izolační vrstvě

■ Nejlepší hodnoty odvodnění. 
V porovnání s jinými běžnými drenážními systémy 
(protokol tbu Greven).

■ Funkce přerušení kapilárního vzlínání nabízí 
spolehlivou ochranu.  
Prokazatelně zabraňuje vzniku defektů dlažby v 
důsledku nahromadění vody, jako je poškození 
mrazem, výkvěty a vlhké skvrny (Testováno v MPa, 
Darmstadt).

■ Na trhu od roku 1987 s bezvadnou funkčností.  
AquaDrain® T+ má s až 25 mm (viz str.15) největší 
separaci od podkladu mezi všemi drenážními rohože-
mi a zabraňuje kapilárnímu vzlínání i při vzniku louží 
na izolaci.

■ Až o 33 dB zlepšení kročejového hluku.  
(Testováno v laboratoři pro stavební akustiku na VOŠ 
RheinMain )..

■ Dotyková plocha 66 % umožňuje rovnoměrné 
rozložení zátěže a nedochází tak k bodovému 
zatížení.

■ 6 let záruka pro proškolenou firmu s certifikátem.

Oblast použití

Pochůzné plochy v exteriéru, v privátních a veřejných 
oblastech, např. balkony, (střešní) terasy.

Podklady

•	 Spřažené podklady, beton, potěry s nebo bez izolace

•	 Stará	dlažba,	staré	nátěry

Izolace

•	 Pevnost v tlaku ≥ 120 kPa

Spády

≥ 1,0 % až 2,5 %

záruka

let

1 ProFin® RA ukončovací profil 
2 ProFin® KL/KH-L ukončovací 

profil
3 AquaDrain® RD okrajová páska
4 vhodné těsnění např. DiProtec® 

SDb izolační pás
5 PE-fólie jako separační vrstva, 

např. AquaDrain® TR

6 AquaDrain® T+ drenážní rohož
7 AquaDrain® SL spárová páska
8 AquaDrain® děrovaný profil
9 AquaDrain® FF kříž pro spáry
10 AquaDrain® FLEX drenážní 

rošt
11 AquaDrain® bF-FLEX drenážní 

rošt

6

11

6

10

4 5

7

9

3 2
1

8

8
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100 70 108 TT role, 8 mm, 10,00 x 1,00 m role/10 m2 paleta/120 m²

100 70 116 TT role, 16 mm, 10,00 x 1,00 m role/10 m2 paleta/80 m²

■ materiál: PP
■ speciální kašírovaná geotextilie s minimálním odporem průtoku celoplošně podepírá dlažbu a 

postará se o rychlé odvodnění
■ plošně zatížitelná do 2.000 kg/m2

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Komponenty AquaDrain® T+, kompletní systém:

AquaDrain® T+ drenážní rohož

 

AquaDrain® T+ systémové komponenty 
Drenážní rošty Profily / žlaby / okapy Izolace 

Vhodné drenážní rošty a žlaby pro 
bezbariérové přechody a standardní přechody 
na
AquaDrain® přehled drenážních roštů str.30

Vhodné drenážní profily, okapové profily, žlaby 
a balkonové profily  
ProFin® přehled profilů str.50
ProRin® balkonové žlaby a spády str.68

ARDEX 8+9/9 L hydroizolační stěrka a izolační 
lepidlo, podrobnosti o produktu viz ARDEX-
katalog, hydroizolace
DiProtec® SDB izolační pás str. 76
DiProtec® KSK bitumenová páska str. 76

108 80 303 RD role, 80 x 40 x 8 mm (H x b x T) role/20 m –

■ se samolepicí nohou
■ zabraňuje pnutí krytiny 
■ vkládá se mezi zeď a drenážní systémy Gutjahr nebo ProFin® DP ukončovací profily
■ jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska

AquaDrain® T+ příslušenství

108 80 107 FF TYP X: 17 mm výška/3 mm tloušťka/50 mm Ø

sáček/  
100 ks

karton/ 1.000 ks
108 80 117 FF TYP XS: 10 mm výška/3 mm tloušťka/50 mm Ø

108 80 108 FF TYP T: 17 mm výška/3 mm tloušťka/50 mm Ø

108 80 118 FF TYP TS: 10 mm výška/3 mm tloušťka/50 mm Ø

■ materiál: AbS, transparentní
■ pro vytvoření úzkých spár při volné pokládce na štěrk nebo jednozrnnou maltu
■ chrání hrany před poškozením
■ vhodné pro keramické prvky a desky z přírodního kamene nebo betonu od tloušťky 12 resp. 20 mm
■ místa požadovaného zatížení umožňují rozmanité možnosti pokládky
■ děrovaná podložka zafixuje křížek na místě a zabrání jeho přesahování nad hrany

AquaDrain® FF-X/-XS  
AquaDrain® FF-T/-TS  
kříž pro spáry

108 80 207 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/10 m –

108 80 208 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/25 m –

■ 3-v-1 Páska nahrazuje AquaDrain® SK krycí pásku pro spoje drenážních rolí,  
Watec® bW spárovou pásku a Watec® FS krycí pásku

■ překrývá spáry sousedních drenážních rohoží
■ centrální perforace pro oddělení

AquaDrain® UB  
univerzální krycí páska

108 80 104 TR role, 1 x 50 m role/50m2 –

■ separační vrstva podle DIN 18531-2, vhodná pro izolace podle DIN 18531-5
■ optimalizovaná rovinnost díky armování
■ materiál: PE
■ tloušťka: cca 0,2 m

AquaDrain® TR  
armovaná separační tkanina

 = sklademS
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pro volnou pokládku na nezpevněném podkladu.
Vysokozátěžová drenážní rohož s funkcí přerušení kapilárního vzlínání

AquaDrain® HU je vysoce zatížitelná drenážní rohož
s funkcí přerušení kapilárního vzlínání, vyvinuta speciálně 
pro volnou pokládku na nevázaných površích. Na rozdíl 
od běžných nopkových drenážních rohoží je rohož 
AquaDrain® ze spodní strany perforovaná. Prosakující 
voda tak může odtéct i při nerovném podkladu.

Výhody

■ Drenážní rohož přerušující kapilární vzlínání 
s výškou 16 mm pro volnou pokládku na nesoudrž-
ném, soudržném i pevném podkladu.

■ Perforovaná nopková rohož zajišťuje rychlý odvod 
prosakující vody. 
Voda může odtéct i při nerovném podkladu.

■ Vysoce zatížitelná.  
- možnost použít vibrační desky 
-  v privátní oblasti možnost pojezdu motorovými 

vozidly do 3,5 t

■ Až o 26 dB zlepšení kročejového hluku. 
(Testováno v laboratoři pro stavební akustiku na VOŠ 
RheinMain ).

■ Speciální geotextilie s vysokou průtočností pro 
rychlý odvod vody.  
Drenážní rohož s výškou 16 mm kompletně pokryje 
podklad a zabrání pronikání vlhkosti zpět do kon-
strukce (pískové/štěrkové lože) a tím i do povrchu.  
U volně ložené dlažby brání vzniku skvrn od vody a 
zaplevelení spár a také vzniku výkvětů betonu.

Oblast použití

Pochůzné a pojízdné plochy v exteriéru, v privátních a 
veřejných oblastech, např. balkony, (střešní) terasy. 
Vhodná také pro pojezd osobními vozidly do 3,5t v 
privátní oblasti.

Podklady

•	 	Spřažené podklady, betonové povrchy s hydroizolací 
nebo bez

•	 	Nespřažené podklady, s přímým kontaktem se 
zeminou, pomalu prosakující podklady (např. štěrkem 
vyrovnané, vibrované a zhutněné povrchy)

Izolace

•	 Pevnost v tlaku u pochůzných ploch ≥ 120 kPa

Spády

≥ 1,0 % až 2,5 %

3

4

1

2

3

2

1

1 štěrkový podklad
2  AquaDrain® HU vysoce 

zatížitelná drenážní rohož
3 pískové/štěrkové lože

1 štěrkový podklad
2  AquaDrain® HU vysoce 

zatížitelná drenážní rohož
3 pískové/štěrkové lože
4 AquaDrain® SR-W štěrbinový žlab
5 AquaDrain® RD okrajová páska

záruka

let

  také pro dřevo / WPC

3
4 1

2

5

1 AquaDrain® HU drenážní rohož
2 AquaDrain® FLEX drenážní rošt
3  DiProtec® SDb izolační pás
4 DiProtec® Ab-KV izolační pás
5  PE-fólie jako separační vrstva 

např. AquaDrain® TR

5
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101 20 216 HU role, 16 mm, 1,00 x 10 m role/10 m2 paleta/80m²

■ materiál: netlející umělá hmota (PP), odolná vysokému tlaku
■ kuželovité nopky se spodním děrováním
■ na horní straně kašírovaná textilie s ochranou proti zavápnění 
■ staticky 350 kN/m² při 20 % stlačení, (max. přípustné) staticky 50 kN/m²  

při 3 % stlačení (pravidelná zátěž), pojízdné, jen v privátní oblasti do 35 kN, 3,5 t vozidla celková 
hmotnost

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Komponenty AquaDrain® HU, kompletní systém:

AquaDrain® HU

AquaDrain® HU příslušenství

AquaDrain® HU systémové komponenty 

108 80 303 RD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x H) role/20 m –

■ se samolepicí nohou
■ zabraňuje pnutí krytiny 
■ vkládá se mezi zeď a drenážní systémy Gutjahr nebo ProFin® DP ukončovací profily
■ jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska

108 80 107 FF TYP X: 17 mm výška/3 mm tloušťka/50 mm Ø

sáček/  
100 ks

karton/  
1.000 ks

108 80 117 FF TYP XS: 10 mm výška/3 mm tloušťka/50 mm Ø

108 80 108 FF TYP T: 17 mm výška/3 mm tloušťka/50 mm Ø

108 80 118 FF TYP TS: 10 mm výška/3 mm tloušťka/50 mm Ø

■ materiál: AbS, transparentní
■ pro vytvoření úzkých spár při volné pokládce na štěrk nebo jednozrnnou maltu
■ chrání hrany před poškozením
■ vhodné pro keramické prvky a desky z přírodního kamene nebo betonu od tloušťky 12 resp. 20 mm
■ místa požadovaného zatížení umožňují rozmanité možnosti pokládky
■ děrovaná podložka zafixuje křížek na místě a zabrání jeho přesahování nad hrany

AquaDrain® FF-X/-XS  
AquaDrain® FF-T/-TS  
kříž pro spáry

108 80 207 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/10 m –

108 80 208 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/25 m –

■ 3-v-1 Páska nahrazuje AquaDrain® SK krycí pásku pro spoje drenážních rolí,  
Watec® bW spárovou pásku a Watec® FS krycí pásku

■ překrývá spáry sousedních drenážních rohoží
■ centrální perforace pro oddělení

AquaDrain® UB  
univerzální krycí páska

108 80 104 TR role, 1 x 50 m role/50m2 –

■ separační vrstva podle DIN 18531-2, vhodná pro izolace podle DIN 18531-5
■ optimalizovaná rovinnost díky armování
■ materiál: PE
■ tloušťka: cca 0,2 m

AquaDrain® TR  
armovaná separační tkanina

 = sklademS
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Drenážní rošty Profily / žlaby / okapy 

Vhodné drenážní rošty a žlaby pro bezbariérové 
přechody a standardní přechody na 
AquaDrain® přehled drenážních roštů str.30

Vhodné drenážní profily, okapové profily, žlaby 
a balkonové profily  
ProFin® přehled profilů str.50

Izolace 

ARDEX 8+9/9 L hydroizolační stěrka a izolační 
lepidlo, podrobnosti o produktu viz ARDEX-
katalog, hydroizolace

S

S
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pro lepenou pokládku na nezpevněném, soudržném povrchu.
Vysokozátěžová drenážní rohož s funkcí přerušení kapilárního vzlínání

AquaDrain® HU-EK je vysoce zatížitelná drenážní rohož s 
funkcí přerušení kapilárního vzlínání, vyvinuta speciálně 
pro lepení dlažby na nesoudržných podkladech. Na 
rozdíl od běžných nopkových drenážních rohoží je rohož 
AquaDrain® ze spodní strany perforovaná. Prosakující 
voda tak může odtéct i při nerovném podkladu.

Výhody

■ Vysoce zatížitelná drenážní rohož  přerušující 
kapilární vzlínání s výškou 16 mm pro volnou poklád-
ku na nezpevněném, soudržném povrchu

■ Perforovaná nopková rohož zajišťuje rychlý odvod 
prosakující vody. 
Voda může odtéct i při nerovném podkladu.

■ Vysoce zatížitelná.  
–  v privátní oblasti pojízdná motorovými vozidly do 

3,5 t

■ Armovací tkanina s ochranou proti vápenným 
výkvětům a kalcifikaci zabezpečí rychlý odtok 
vody. 
Drenážní rohož s výškou 16 mm kompletně pokryje 
podklad a zabrání pronikání vlhkosti zpět do kon-
strukce (pískové/štěrkové lože) a tím i do povrchu. 

Oblast použití

Pochůzné a pojízdné plochy v exteriéru, v privátních a 
veřejných oblastech, např. balkony, (střešní) terasy. 
Vhodná také pro pojezd osobními vozidly do 3,5t v 
privátní oblasti.

Podklady

•	 	Spřažené podklady, betonové povrchy s hydroizolací 
nebo bez

•	 	Nespřažené podklady, s přímým kontaktem se 
zeminou, pomalu prosakující podklady (např. štěrkem 
vyrovnané, vibrované a zhutněné povrchy)

Izolace

•	 Pevnost v tlakuu pochůzných ploch ≥ 120 kPa

Spády

≥ 1,0 % až 2,5 %

záruka

let

3

4

1 2

3

2

1

1 nosná štěrková vrstva
2  AquaDrain® HU-EK vysoce zatížitelná drenážní rohož
3  ARDEX A 58  cement pro rychlé potěry s redukcí smrštění v 

systému s křemičitým pískem 3,0 - 5,6 mm
4 AquaDrain® FLEX drenážní rošt

1 nosná štěrková vrstva
2  AquaDrain® HU-EK vysoce zatížitelná drenážní rohož
3 drenážní malta



19

D
re

ná
že

101 20 316 HU role, 16 mm, 1,00 x 10 m role/10 m2 paleta/
80 m²

■ materiál: netlející umělá hmota (PP), odolná vysokému tlaku
■ kuželovité nopky se spodním děrováním
■ oboustranně kašírovaná textilie s ochranou proti zavápnění
■ staticky 350 kN/m² při 20 % stlačení, (max. přípustné) staticky 50 kN/m²  

při 3 % stlačení (pravidelná zátěž) pojízdné jen v privátní oblasti do 35 kN,  
3,5 t vozidla celková hmotnost

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Komponenty AquaDrain® HU-EK, kompletní systém:

AquaDrain® HU-EK

AquaDrain® HU-EK příslušenství

108 80 801 DS nerezová ocel s pogumovanými držadly 1 ks –

■ robustní a praktické nářadí k jednoduchému a přesnému zastřihnutí všech drenážních rohoží 
AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® a Watec® drenážních rolí/desek, stejně tak jako DiProtec® SDb 
izolačních pásů

AquaDrain®  
nůžky na drenážní rohož

108 80 303 RD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x H) role/20 m –

■ se samolepicí nohou
■ zabraňuje pnutí krytiny 
■ vkládá se mezi zeď a drenážní systémy Gutjahr nebo ProFin® DP ukončovací profily
■ jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska

AquaDrain® HU-EK systémové komponenty 

108 80 207 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/10 m –

108 80 208 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/25 m –

■ 3-v-1 Páska nahrazuje AquaDrain® SK krycí pásku pro spoje drenážních rolí,  
Watec® bW spárovou pásku a Watec® FS krycí pásku

■ překrývá spáry sousedních drenážních rohoží
■ centrální perforace pro oddělení

AquaDrain® UB  
univerzální krycí páska

108 80 104 TR role, 1 x 50 m role/50m2 –

■ pro izolované pochůzné oblasti
■ separační vrstva podle DIN 18531-2, vhodná pro izolace podle DIN 18531-5
■ optimalizovaná rovinnost díky armování
■ materiál: PE
■ tloušťka: cca 0,2 m

AquaDrain® TR  
armovaná separační tkanina

S

S

S

S
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Drenážní rošty Profily / žlaby / okapy 

Vhodné drenážní rošty a žlaby pro bezbariérové 
přechody a standardní přechody na 
AquaDrain® přehled drenážních roštů str.30

Vhodné drenážní profily, okapové profily, žlaby 
a balkonové profily  
ProFin® přehled profilů str.50

Lepidla/malty

ARDEX A 58 cement pro rychlé
potěry s redukcí smrštění v
systému s křemičitým pískem 3,0
- 5,6 mm str. 81

S
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pro povrchy s pojezdem.
Vysoce zatížitelná drenážní rohož

Systém AquaDrain® HB spolehlivě a trvale odvodňuje 
plochy s pojezdem z kostek nebo betonových dlaždic.
Při použití štěrku, štěrkové drti nebo zrnitého betonu 
vznikne povrchová drenáž s velmi účinným odvodňova-
cím efektem, která je pojízdná jak osobními tak nákladní-
mi vozidly. 
AquaDrain® HB-B spolehlivě odvodňuje i povrchy s 
možností pojezdu z betonu nebo cementového potěru s 
povrchovou vrstvou. Účinným odvětráváním konstrukce 
zabraňuje tlaku vodních par.

Výhody HB

■ Vysoká zátěž.  
Dle konstrukce až  SLW 30, pojízdná osobními i 
nákladními vozidly.

■ Vysoká odvodňovací schopnost zabraňuje poško-
zení mrazem a vzniku výkvětů na pojízdných 
plochách.

■ Díky účinnému odvětrávání konstrukce chrání 
před tlakem vodních par.

■ Až 30-ti násobně vyšší odvodnění než u samotné-
ho štěrku nebo štěrkové drti.

■ Zkonstruováno pro drenážní beton ke zhotovení 
plošné, vysoce zatížitelné drenáže s funkcí přeru-
šení kapilárního vzlínání.

■ 6 let záruka pro proškolenou firmu s certifikátem.

Varianty

AquaDrain® HB:
•	 Pojízdné	plochy	z	kostek	nebo	betonové	dlažby,	pro	

optimalizaci odvodnění  
AquaDrain® HB-B:
•	 Tunelové	odvodnění	pro	dlažbu	s	pojezdem	z	betonu,	 

pro optimalizaci odvodnění (úložná vrstva z betono-
vého/cementového potěru)

Oblast použití

Pojízdné dvory, cesty a ulice, parkovací plochy, tržiště.

Podklady

•	 	Spřažené	podklady,	betonové	povrchy	s	hydroizolací	
nebo bez, žádné štěrkové povrchy

1  železobetonová deska 
2  izolace podle ÖNORM b 3691
3 separační vrstva podle  ÖNORM b 3691
4  AquaDrain® Hb
5  AquaDrain® Hb-b
6  betonový/cementový potěr
7  štěrková drť
8  dlažba/užitková vrstva

záruka

let

Tunelové odvodnění pro dlažbu z pojízdného betonu  
s AquaDrain® HB-B pro optimalizaci odvodu vody

1

6

3

2

1

5

3 2

Pojízdné kostky se systémem AquaDrain® HB.

4

7

8

/
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Komponenty AquaDrain® HB, kompletní systém:

108 80 801 DS nerezová ocel s pogumovanými držadly 1 ks –

■ robustní a praktické nářadí k jednoduchému a přesnému zastřihnutí všech drenážních rohoží 
AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® a Watec® drenážních rolí/desek, stejně tak jako DiProtec® SDb 
izolačních pásů

AquaDrain® nůžky na drenážní 
rohož

AquaDrain® HB příslušenství

108 80 303 RD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x H) role/20 m  –

■ se samolepicí nohou
■ zabraňuje pnutí krytiny 
■ vkládá se mezi zeď a drenážní systémy Gutjahr nebo ProFin® DP ukončovací profily
■ jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska

101 00 116 Hb role, 16 mm, 15,00 x 1,00 m role/15 m2 paleta/105 m2

■ materiál: PP
■ pro odvodňování dlažeb na štěrku, štěrkové drti nebo drenážním betonu o stejné zrnitosti 
■ vysoce zatížitelná
■ s postranními a spodními odvodňovacími drážkami

AquaDrain® HB  
Drenážní rohož

101 00 216 Hb role, 16 mm, 15,00 x 1,00 m role/15 m2 paleta/105 m2

■ materiál: PP 
■ k odvodu nadbytečné vody z cementového potěru a pro povrchy s pojezdem z betonu
■ vysoce zatížitelná
■ se spodními odvodňovacími kanálky
■ zabraňuje tlaku vodních par
■ MPA zkouška

AquaDrain® HB-B  
Drenážní rohož

dodání na  poptávku

S

S

 = sklademS
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pro schody z keramické nebo betonové dlažby/přírodního kamene v exteriéru.
Jedinečná schodová drenážní rohož přerušující kapilární vzlínání

AquaDrain® SD schodová drenážní rohož spolehlivě 
chrání schody v exteriéru z keramické a přírodní dlažby 
před výkvěty a poškozením mrazem, vznikajícím v 
důsledku nahromadění vody. Používá se jako drenáž pod 
vrstvu malty nebo v kombinaci se stejnozrnnou maltou s 
pásy u plných schodů.

Výhody

■ Jedinečná, jednodílná drenáž díky předem tvaro-
vaným úhlům.

■ Jedinečná, inteligentní geotextilie. 
Pomalu se rozpouští po vytvrzení lepidla. Zamezení 
kalcifikace pórů geotextilie.

■ Odvodnění nabízí spolehlivou ochranu.  
Před poškozením mrazem a výkvěty. Urychluje 
vyschnutí přírodního kamene.

■ Mnohostranné použití. 
Lze také kombinovat s drenážními rohožemi  
AquaDrain® a Watec® pro terasy se schodištěm.

■ 6 let záruka pro proškolenou firmu s certifikátem.

Oblast použití

Pro schody v exteriéru v privátních a veřejných oblastech.

Podklady

•	 Požadavky na podklad: pevný, nosný

•	 Nerovnosti	>	4	mm	musí	být	vyrovnány

Izolace

•	 	Tlakově	odolná	tepelná	izolace	bez	dutých	vrstev,	
která není pružná ani stlačitelná, přilepená k podkla-
du.

Spády

≥ 1,0 % až 2,5 %

záruka

let

1

1

1

2

2

2

3

3

5

5

5

3

4

4

4

1  AquaDrain® SD odvodňovací 
páska

2  ARDEX 8+9/9 L izolační stěrka a 
lepidlo

3  AquaDrain® SD fixovaná pomocí  
ARDEX CA 20 P / ARDEX CA 20 S

4  AquaDrain® Ub univerzální krycí 
páska pro překrytí spár

5  AquaDrain® Ub univerzální krycí 
páska pro překrytí dilatačních 
spár

6  AquaDrain® SD výztuž schodu 
z nerezu

7 flexibilní lepidlo ARDEX X 32 
nebo ARDEX X 78 MICRTOTEC

AquaDrain SD schodová drenážní 
rohož pro plné schody

1  AquaDrain® SD odvodňovací 
páska

2  AquaDrain® SD fixovaná pomocí  
ARDEX CA 20 P / ARDEX CA 20 S

3   AquaDrain® SD schodová drenáž.  
Stupeň se zmenší ze 310 mm na 
30 mm

4   kontaktní vrstva s ARDEX Fb 9 L 
flexibilní tekuté lože

5  Pásy z drenážního betonu z 
ARDEX A 58  cement pro rychlé 
potěry s redukcí smrštění v systému 
s křemičitým pískem 3,0 - 5,6 mm

6  blok/masivní schod z opracova-
ného přírodního/umělého 
kamene

7 AquaDrain® Ub univerzální krycí 
páska pro překrytí dilatačních spár

AquaDrain® SD schodová 
drenážní rohož pro keramiku a 
opracovaný přírodní/umělý 
kámen na drenážním betonu

AquaDrain® SD schodová 
drenážní rohož pro keramiku
a opracovaný přírodní kámen na 
středněvrstvém loži

6

6

6

7

7
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102 70 201 SD
rohový prvek, tloušťka 8 mm,  
310/180 mm x 1.000 mm

1 ks karton/5 ks

■ materiál: PP
■ hotový rohový prvek pro schody
■ nutné vyztužení pomocí výztuže schodů AquaDrain®SD (viz příslušenství)
■ speciální geotextilie (vlies) s integrovanou síťovanou tkaninou podpírá celoplošně maltu pro 

pokládku a zajišťuje tak rychlé odvodnění
■ díky oboustrannému zkrácení svrchní plochy lze použít i pro schodišťové bloky

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Komponenty AquaDrain® SD schodové drenáže:

102 70 211 SD rohož, 1.000 x 1.000 mm karton/10 m2 –

■ k vyztužení betonu na AquaDrain® EK u schodových podest
■ hustota mřížky: 38 x 38 mm

AquaDrain® SD výztuž plochy 
Ušlechtilá ocel Materiál č. 1.4301

108 80 130 SD
pěnová páska  
10 x10 x 600 mm (V x Š x D)

karton/50 ks –

■ zabraňuje tvorbě vápenných výkvětů po stranách schodůAquaDrain® SD  
odvodňovací páska

102 70 210 SD
roh, 260 x 140 mm (rozměr ramene) 
x 1.000 mm

1 ks karton/5 ks

■  k vyztužení betonu pro schodovou drenážní rohož AquaDrain®SD
■ hustota mřížky: 38 x 38 mm

AquaDrain® SD Výztuž schodů, 
ušlechtilá ocel
materiál  
č. 1.4301

AquaDrain® SD systémové komponenty

AquaDrain® SD schodová  
drenážní rohož

108 80 207 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/10 m –

108 80 208 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/25 m –

■ 3-v-1 Páska nahrazuje AquaDrain® SK krycí pásku pro spoje drenážních rolí,  
Watec® bW spárovou pásku a Watec® FS krycí pásku

■ překrývá spáry sousedních drenážních rohoží
■ centrální perforace pro oddělení

AquaDrain® UB 
univerzální krycí páska

S

S

S

S

S

 = sklademS

 

Drenáže

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska str. 13

AquaDrain® EK plošná drenážní rohož pro 
zabudování na podestách   str. 12

 

Izolace Lepidla/malty

ARDEX A 58 cement pro rychlé potěry s 
redukcí smrštění v systému s křemičitým 
pískem 3,0 - 5,6 mm str. 81

ARDEX CA 20 P  
pro fixaci drenáže schodů str. 79

108 80 303 RD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x H) role/20 m  –

■ se samolepicí nohou
■ zabraňuje pnutí krytiny 
■ vkládá se mezi zeď a drenážní systémy Gutjahr nebo ProFin® DP ukončovací profily
■ jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska

S
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pro tenkovrstvě lepenou, plovoucí pokládku keramické dlažby a přírodního kamene.
Jedinečná tenkovrstvá drenážní rohož přerušující kapilární vzlínání

Watec®Drain KP+ je jedinečná tenkovrstvá drenážní rohož 
s funkcí přerušení kapilárního vzlínání, ložená volně,
tedy bez spojení s podkladem. 100% separace a odvodně-
ní zamezuje poškození mrazem a výkvětům a zajišťuje 
tedy mnohem rychlejší vysušení konstrukce. Drenážní 
žlaby Aqua®Drain VARIO umožňují funkční napojení dveří i 
při nízké konstrukční výšce

Výhody

■ Jedinečná, tenkovrstvá drenážní rohož přerušují-
cí kapilární vzlínání, která je položena plovoucím 
způsobem.

 Nabízí spolehlivou ochranu před defekty vzniklými 
nahromaděním vody, jako je poškození mrazem a 
výkvěty. Urychluje vysychání konstrukce za pomocí 
vzduchové vrstvy 6 mm. Zajišťuje 100% separaci a tím 
i maximální ochranu před trhlinami v dlažbě a 
poškozením způsobeným střihovým napětím.

■ Difuzní drážky umožňují odvětrávání zbytkové 
vlhkosti z cementových podkladů.

■ Jediná tenkovrstvá drenáž se systémem drenáž-
ních roštů. 
K funkční redukci napojení dveří.

■ Unikátní kombinace s inteligentní geotextilií s 
přidanou armovací tkaninou. 
Speciální vlies s nízkým průtokovým odporem pro 
rychlé odvodnění. Armovací tkanina zajišťuje optimální 
pevnost.

■ Použití již od spádu 1 %.
■ 5 let záruka

Oblast použití

Privátní, pochůzné venkovní prostory, jako jsou napří-
klad balkony a terasy.

Podklady

•	 	Spřažené	podklady,	potěry,	betonové	povrchy	s	
izolací nebo bez, není možná přímá pokládka na štěrk 

•	 Stará	dlažba,	staré	nátěry

Izolace

Přímá pokládka Watec® Drain KP + na tepelnou izolaci není 
povolena. Zde jsou nutné další vrstvy rozložení zatížení 
(cementové potěry).

1

2
3

3

4

7
11

8

6

1 Watec®Drain KP+  
tenkovrstvá drenážní rohož

2 DiProtec® SDb izolační pás
3 DiProtec® Ab-K izolační páska
4 ProFin® DP21 drenážní profil
5 AquaDrain® VARIO-QE 

drenážní žlab
6 ProRin® bR balkonový okap
7 DiProtec® Ab-V izolační páska

8 cementová spára/ 
MorTec® SOFT

9   DiProtec® bR chrlič
10  AquaDrain® TM-QE  

drenážní rošt
11 AquaDrain® VARIO
12  ARDEX Fb 9 L nebo ARDEX X 

90 nebo ARDEX X 78

2
9

1
3

5 8
10

12

12
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Komponenty Watec®Drain KP+, kompletní systém:

Watec®Drain KP+ systémové komponenty
Drenážní rošty

Vhodné drenážní rošty a žlaby 
pro bezbariérové a standardní 
přechody
AquaDrain® přehled 
drenážních roštů str. 30

Izolace

ARDEX 8+9/9 L hydroizolační 
stěrka a izolační lepidlo, 
podrobnosti o produktu viz 
ARDEX-katalog, hydroizolace
DiProtec® SDB  
izolační pás str. 76

Profily / žlaby / okapy Lepidla/malty

MorTec® SOFT  
pružná spárovací hmota v tubě 
str. 81

  

Vhodné drenážní profily, okapové 
profily a balkonové krytky 
ProFin® přehled profilů str. 50
ProRin® balkonové žlaby a spády 
str. 68

100 80 212 KP
deska 1,02 m x 1,96 m,  
složená na přepravní formát 0,70 x 1,00 m 
(optimalizovaná pro Euro palety)

karton/ 
16 m2 paleta 128 m²

■ materiál: PP
■ se speciální geotextilií (vlies) a dodatečnou armovací výztuží
■ plošně zatížitelná do 3.000 kg/m2

Watec®Drain KP+  
tenkovrstvá drenážní rohož

Watec®Drain KP+ příslušenství

108 80 801 DS nerezová ocel s pogumovanými držadly 1 ks –

■ robustní a praktické nářadí k jednoduchému a přesnému zastřihnutí všech drenážních rohoží 
AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® a Watec® drenážních rolí/desek, stejně tak jako DiProtec® SDb 
izolačních pásů

AquaDrain®  
nůžky na drenážní rohož

108 80 303 RD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x H) role/20 m –

■ se samolepicí nohou
■ zabraňuje pnutí krytiny 
■ vkládá se mezi zeď a drenážní systémy Gutjahr nebo ProFin® DP ukončovací profily
■ jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska

108 80 207 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/10 m –

108 80 208 Ub role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/25 m –

■ 3-v-1 Páska nahrazuje AquaDrain® SK krycí pásku pro spoje drenážních rolí,  
Watec® bW spárovou pásku a Watec® FS krycí pásku

■ překrývá spáry sousedních drenážních rohoží
■ centrální perforace pro oddělení

AquaDrain® UB  
univerzální krycí páska

108 80 205 ST role, šířka 100 mm role/25 m –

■ samolepicí
■ zakrývá spoje se sousedními drenážními deskami/rohožemi Watec®Drain KP+
■ vhodná pro všechny drenáže Watec®

Watec® ST  
armovací páska

S

S

S
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pro pokládku přírodního kamene/betonové dlažby na drenážní podložku s vrstvou drenážního betonu
První systém drenážních podložek přerušujících kapilární vzlínání

TerraMaxx® DS  je prvním systémem drenážních podlo-
žek přerušující kapilární vzlínavost. Samonosné desky 
jsou pokládány bodovou metodou pomocí drenážního 
betonu či drenážní hmoty o stejné zrnitosti na systém 
TerraMaxx® DS. Díky 100% podložení drenážní malty 
systémem TerraMaxx® DS je zamezeno kapilárnímu 
vzlínání vody a tím i vzniku vlhkých skvrn v prostoru 
položení dlažby. Distanční kroužky umožňují snadnou 
pokládku – i na nerovných izolacích.

Výhody

■ První systém drenážních podložek přerušujících 
kapilární vzlínání:  Na rozdíl od běžných drenážních 
podložek/betonových loží zamezuje vzniku výkvětů a 
vlhkých skvrn v místě pokládky betonových dlaždic či 
přírodního kamene.

■ Funkční i v případě nahromaděné vody na izolaci. 

■ Spolehlivé zpracování celého systému: 
Jednoduché vyrovnání, např. na nerovných izolacích 
díky distančním kroužkům.

■ Žádný nežádoucí pohyb dlažby (viklání): Díky 
pokládce dlažby v kombinaci s drenážním betonem/ 
směsí o stejné zrnitosti na systém TerraMaxx® DS. 

Oblast použití

Privátní a veřejné pochůzné venkovní prostory, jako jsou 
například balkony a (střešní) terasy. 

Podklady

•	 	Spřažené podklady, potěry, betonové povrchy s 
hydroizolací nebo bez

•	 	Nespřažené podklady, s přímým kontaktem se 
zeminou, pomalu prosakující podklady (např. štěrkem 
vyrovnané, vibrované a zhutněné povrchy)

Izolace

•	 Pevnost v tlaku ≥ 150 kPa

Spády

≥ 1,0 % až 2,5 %

záruka

let

spotřeba podložek na m² cca

formát počet kusů formát počet kusů

25 x 25 cm 16 ks.  50 x 50 cm 4 ks.

30 x 30 cm 12 ks. 60 x 60 cm 3 ks.

40 x 40 cm 7 ks. 80 x 80 cm 7 ks.

40 x 60 cm 5 ks. 100 x 50 cm 4 ks.

45 x 45 cm 5 ks.

Vezměte prosím na vědomí informace uvedené výrobcem dlažby

1

2

3
45

7 6 8

1 DiProtec® SDb izolační pás  
nebo ARDEX 8+9/9L izolační hmota a lepidlo

2 PE-fólie jako separační vrstva např. AquaDrain® TR
3 TerraMaxx® DS drenážní podložka
4 ARDEX A 58 cement pro rychlé potěry s redukcí smrštění v systému 

s křemičitým pískem 3,0 - 5,6 mm
5 flexibilní lepidlo ARDEX Fb 9 L nebo ARDEX X 78 MICROTEC
6 přírodní kámen/betonová dlažba, keramika
7 AquaDrain® FLEX-QE drenážní rošt
8 otevřená spára/alternativně: uzavřená spára pomocí MorTec® SOFT

Speciální distanční kroužky slouží na ohrazení malty. Kroužky o výšce  
27 nebo 50 mm je možné na sebe vrstvit. Je možné tak docílit 
vyrovnání až do 150 mm. Snadno tak nastavíte spád. 
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100 10 110 TM umělá hmota, výška 27 mm,  
průměr vnitřní 200 mm, vnější: 208 mm

karton/ 
50 ks

–

100 10 111 TM umělá hmota, výška 50 mm,  
průměr vnitřní 200 mm, vnější: 208 mm

karton/ 
20 ks

–

308 80 199 umělá hmota, výška 1.000 mm,  
průměr vnitřní 200 mm, vnější: 208 mm 1 ks 1 ks

100 10 100 TM
umělá hmota,  
220 x 220 x 19 mm (D x Š x V)

karton/ 
50 ks

–

■ materiál: PS, s vložkou z mřížkové tkaniny odolné protržení 
■ kapilárně pasivní podpěra pro pokládku malty
■ k použití spolu s drenážní maltou

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Komponenty TerraMaxx® DS drenážních podložek:

TerraMaxx® DS drenážní 
podložky

TerraMaxx® DS příslušenství
■ materiál: PE
■ 27/50 mm vysoký distanční kroužek jako bednění pro drenážní beton/ směs o stejné zrnitosti na 

systém TerraMaxx® DS
■ lze vrstvit/skládat na sebe
■ děrování urychluje vysychání
■ možná výška až 150 mm

TerraMaxx® DS-HA 
27/50/1000 
distanční kroužek

108 80 303 RD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x H) role/20 m –

■ se samolepicí nohou
■ zabraňuje pnutí krytiny 
■ vkládá se mezi zeď a drenážní systémy Gutjahr nebo ProFin® DP ukončovací profily
■ jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska

TerraMaxx® DS systémové komponenty 
Drenážní rošty Izolace

ARDEX 8+9/9 L hydroizolační stěrka a izolační 
lepidlo, podrobnosti o produktu viz ARDEX-
katalog, hydroizolace
DiProtec® SDB izolační pás str. 76
DiProtec® KSK bitumenová páska str. 77

  

Profily / žlaby / okapy 

Vhodné drenážní profily, okapové profily a 
balkonové krytky  
ProFin® přehled profilů str. 50
ProRin® balkonové žlaby a spády str. 68

100 20 103 TS podložka 
192 x 192 / 6 mm 1 ks –

■ podložka z pryžových granulí
■ spodně kašírovaná hliníková fólie (měkká bariéra k izolaci)
■ zlepšuje útlum kročejového hluku – zamezuje skluzu drenážní podložky

TerraMaxx® TSL  
podložka

400 30 101 SO cementová šedá, 310 ml kartuše

1 ks karton/20 ks
400 30 102 SO antracit, 310 ml kartuše

400 30 104 SO písková béžová, 310 ml kartuše

400 30 105 SO kamenná šedá, 310 ml kartuše

8120 ARDEX SG vyhlazovací prostředek, 1000 ml 1 ks –

■  alternativní spárovací tmel k vytvoření elastických spár bez pnutí pro lepené nebo  
bodově fixované dlažby v exteriéru 

■ pro obklady a dlažby z keramiky, přírodního kamene, betonu bez omezení formátů
■ spáry musí být čistě seškrábnuty
■ pro použití jen s drenážními systémy: AquaDrain® EK, TerraMaxx® DS, Watec®Drain KP+
■ 1kartuše vydá na 12,5 m spáry při rozměru spáry 5 x 5 = 25 mm²

MorTec® SOFT 
pružná spárovací hmota v tubě 
jako řešení při uzavření spár

S

S

S

S

S

S

S

S

 = sklademS

Vhodné drenážní rošty a žlaby pro bezbariérové 
přechody a standardní přechody na 
AquaDrain® přehled drenážních roštů str.30

S

S

S
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pro pokládku terasové dlažby a elementů bez použití malty 
Snadno stavitelný podstavec/terč s funkcí nivelace

Továrně smontované podstavce umožňují rychlou a 
jednoduchou pokládku dlažby/elementů na balkóny 
(střešní) terasy a jiné pochůzné plochy. Dešťová voda 
odtéká přes otevřené spáry. Podlahové vpusti se dají 
skrýt do mezery mezi podklad a dlažbu a zůstávají tak 
stále přístupné. V případě potřeby mohou být jednotlivé 
dlaždice jednoduše sejmuty a vyměněny. 

Výhody

■ Předem kompletně smontované.

■ Výškově nastavitelný systém, snadno a bez nářadí: 
v závislosti na variantě do 120 mm, pomocí výškového 
adaptéru o dalších 80 mm až 500 mm.

■ Vyrovnání bez dalších nástrojů do 9%: vyrovnává 
oblasti spojů a nerovnosti v podklad.

■ Integrovaný spárový kříž: pro spáry 2 mm. Pomocí 
dodatečného kříže pro spáry lze rozšířit na šířku spáry 
5 mm. 

■ Pevnost při nášlapu a odolnost skluzu: díky integro-
vanému tlumícímu prvku.

■ Zlepšení útlumu kročejového hluku až 30 dB:  
podle zkoušky MPA Wiesbaden.

Oblast použití

Privátní a veřejné pochůzné venkovní prostory, jako jsou 
například balkony a (střešní) terasy.

Podklady

•	 		Spřažené podklady, potěry, betonové povrchy s 
hydroizolací nebo bez

•	 	Nespřažené podklady, s přímým kontaktem se 
zeminou,  pomalu prosakující podklady (např. štěrkem 
vyrovnané, vibrované a zhutněné povrchy)

Dodávaná forma

Předem smontováno z výroby (noha, závitový díl a 
nivelační hlava s vymezovacimi trny a tlumícím prvkem) 

Délka / šířka: 19 x 19 cm

Výška konstrukce bez dlažby, varianty:
TSL-T-XS       26-36 mm, bez nivelační hlavy
TSL-S 36-43 mm  
TSL-M 43-60 mm 
TSL-L 58-75 mm   
TSL-XL 75-120 mm

Izolace

•	 	Pevnost v tlaku ≥ 150 kPa

Spády

≥ 1,0 % až 2,5 %

1

2 4

7
6

3

5

1 DiProtec® SDb izolační pás z umělé hmoty
2 DiProtec® Ab-K izolační páska
3 ProFin® KL -H výškově nastavitelná drenážní ukončovací lišta
4 TerraMaxx® TSL podstavec/terč
5 TerraMaxx® TSL podložka na rubu s integrovanou separační 

podložkou
6 AquaDrain® FLEX drenážní rošt
7 MorTec® SOFT pružná spárovací hmota v tubě;  

alternativně: otevřená spára

záruka

let

spotřeba podstavců/terčů na m²cca

formát počet kusů formát počet kusů

25 x 25 cm 16 ks.  50 x 50 cm 4 ks.

30 x 30 cm 12 ks. 60 x 60 cm 3 ks.

40 x 40 cm 7 ks. 80 x 80 cm 7 ks.

40 x 60 cm 5 ks. 100 x 50 cm 4 ks.

45 x 45 cm 5 ks.

Vezměte prosím na vědomí informace uvedené výrobcem dlažby
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100 23 643 TS varianta S 36-43 mm 1 ks karton/66 ks

100 24 360 TS varianta M 43-60 mm 1 ks karton/54 ks

100 25 875 TS varianta L 58-75 mm  1 ks karton/36 ks

100 27 512 TS varianta XL 75-120 mm 1 ks karton/30 ks

100 20 107 TS horní klip k uchycení dlažby 1 ks –

100 20 108 TS spodní klip k uchycení dlažby 1 ks –

100 20 105 TS okrajový nosník  
110 mm (Š) x 800 mm (D) 1 ks –

100 20 103 TS podložka  
192 x 192 / 6 mm 1 ks –

100 20 104 TS dorazový klip 160 x 40 / 10 mm 1 ks –

■ podložka z pryžových granulí
■ spodně kašírovaná hliníková fólie (měkká bariéra k izolaci)
■ zlepšuje útlum kročejového hluku – zamezuje skluzu drenážní podložky

■ materiál: pozinkovaná ocel s následným práškovým lakováním v černé barvě
■ okrajový nosník umístíme na vymezovací trny nivelační hlavy, následuje pokládka dlažby
■ pěnové pásy 10 x 10 mm
■ v případě potřeby mohou být doobjednány TerraMaxx® RS lepicí podložky a AquaDrain® FF kříž pro 

spáry (viz str. 43) .

■ klipy slouží k uchycení dlažby, v případě že po obvodu není stěna, popř. atika
■ Systém se skládá z horních a spodních klipů, do kterých je vložena na míru uříznutá část dlažby. 

Vhodné pouze pro dlažbu o síle 2cm.
■ materiál: nerezová ocel, materiál č. 1.4301

■ materiál: nerezová ocel 1.4301; chrání přilehlé stavební části (kraje) před mechanickým poškozením
■  dorazový klip umístíme na vymezovací trny nivelační hlavy, následuje pokládka dlažby 

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Komponenty TerraMaxx® TSL podstavců:

TerraMaxx® TSL  
podložka

TerraMaxx® TSL  
okrajový nosník

TerraMaxx® TSL  
klip k uchycení dlažby

TerraMaxx® TSL  
dorazový klip

■ materiál: PP
■ sestává z nivelační hlavy s vymezovacími trny (2 mm), závit a patka
■ díly předem továrně smontovány
■ integrovaný tlumící prvek
■ odolný tlaku do cca 600 kg/1 ks, 190 x 190 mm

TerraMaxx® TSL  
postavec/terč

100 20 101 TS výškový adaptér 80 mm 1 ks –

100 20 102 TS kříž pro spáry 5 mm sáček/ 
100 ks –

■ materiál: PP
■ k našroubování na středový závit k prodloužení výšky podstavce o 80 mm 
■ umožňuje výšku až 500 mm

■ materiál: PP
■ k nasazení na vymezovací trny nivelační hlavy, pro umožnění širších spár 5 mm

TerraMaxx® TSL  
výškový adaptér

TerraMaxx® TSL  
dodatečný kříž 
pro spáry

 = sklademS
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100 32 636 TS varianta XS 26-36 mm 1 ks karton/72 ks

■ materiál: PP
■ sestává z vymezovacích trnů (2 mm), s teleskopickým závitem a patkou, bez nivelační hlavy
■ díly předem továrně smontovány
■ integrovaný tlumící prvek
■ odolný tlaku do cca 600 kg/1 ks, 190 x 190 mm

TerraMaxx® TSL-T 
postavec/terč

S
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GUTJAHR drenážní rošty a žlaby

Inovativní a praktické 
odvodnění v oblasti 
napojení dveří. 
Jednoduché, spolehlivé a funkční.

Drenážní rošty
Drenážní rošt s 

nastavitelným sklo-
nem

drenážní a štěrbinové žlaby

AquaDrain®  
FLEX

AquaDrain®  
TM

AquaDrain®  
TM-QE odtokový rošt

AquaDrain®  
DR

AquaDrain®  
BF-FLEX

AquaDrain®  
KR

AquaDrain®  
VARIO

AquaDrain®  
SR

použití

drenážní rošt pro oblast 
dveří a oken na úrovni 

podlahy nebo v linii 
odvodnění

drenážní rošt pro oblast 
dveří a oken na úrovni 

podlahy nebo v linii 
odvodnění

 odtokový rošt pro 
podlahové / střešní odtoky,  
vstupní zóny pro umožnění 

revize

 odtokový rošt pro 
podlahové / střešní odtoky,  
vstupní zóny pro umožnění 

revize

 drenážní rošt pro 
bezbariérové prahy na 
balkonech a terasách, 

možnost pojezdu 
kolečkovým křeslem

odtokový žlab:  
pro oblast dveří a oken na 
úrovni podlahy nebo v linii 

odvodnění, použitelný i 
jako výpustný kanál

odtokový žlab, pro oblast 
dveří a oken na úrovni 

podlahy nebo v linii 
odvodnění

šterbinový žlab 
liniový odvod vody,  

u zábradlí nebo vystupují-
cích stavebních dílech 

výšková nastavitelnost

flexibilní prodloužení

integrovaná filtrační vložka, proti nečistotám

pro tenkovrstvou konstrukci

varianty povrchu roštu

k použití v kombinaci s těmito drenážními systémy
všechny AquaDrain®  

drenážní rohože a  
TerraMaxx® podstavce

Watec®Drain KP+  
drenážní rohože

Watec®Drain KP+ 
drenážní rohože

všechny AquaDrain®  
drenážní rohože a  

TerraMaxx® podstavce a 
pokládkový systém

všechny AquaDrain®  
drenážní rohože a  

TerraMaxx® podstavce

všechny AquaDrain®  
drenážní rohože a  

TerraMaxx® podstavce a 
pokládkový systém

Watec®Drain KP+  
drenážní rohože

všechny AquaDrain®  
drenážní rohože

strana 32 40 41 38 36 42 44 46
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Drenážní rošty
Drenážní rošt s 

nastavitelným sklo-
nem

drenážní a štěrbinové žlaby

AquaDrain®  
FLEX

AquaDrain®  
TM

AquaDrain®  
TM-QE odtokový rošt

AquaDrain®  
DR

AquaDrain®  
BF-FLEX

AquaDrain®  
KR

AquaDrain®  
VARIO

AquaDrain®  
SR

použití

drenážní rošt pro oblast 
dveří a oken na úrovni 

podlahy nebo v linii 
odvodnění

drenážní rošt pro oblast 
dveří a oken na úrovni 

podlahy nebo v linii 
odvodnění

 odtokový rošt pro 
podlahové / střešní odtoky,  
vstupní zóny pro umožnění 

revize

 odtokový rošt pro 
podlahové / střešní odtoky,  
vstupní zóny pro umožnění 

revize

 drenážní rošt pro 
bezbariérové prahy na 
balkonech a terasách, 

možnost pojezdu 
kolečkovým křeslem

odtokový žlab:  
pro oblast dveří a oken na 
úrovni podlahy nebo v linii 

odvodnění, použitelný i 
jako výpustný kanál

odtokový žlab, pro oblast 
dveří a oken na úrovni 

podlahy nebo v linii 
odvodnění

šterbinový žlab 
liniový odvod vody,  

u zábradlí nebo vystupují-
cích stavebních dílech 

výšková nastavitelnost

flexibilní prodloužení

integrovaná filtrační vložka, proti nečistotám

pro tenkovrstvou konstrukci

varianty povrchu roštu

k použití v kombinaci s těmito drenážními systémy
všechny AquaDrain®  

drenážní rohože a  
TerraMaxx® podstavce

Watec®Drain KP+  
drenážní rohože

Watec®Drain KP+ 
drenážní rohože

všechny AquaDrain®  
drenážní rohože a  

TerraMaxx® podstavce a 
pokládkový systém

všechny AquaDrain®  
drenážní rohože a  

TerraMaxx® podstavce

všechny AquaDrain®  
drenážní rohože a  

TerraMaxx® podstavce a 
pokládkový systém

Watec®Drain KP+  
drenážní rohože

všechny AquaDrain®  
drenážní rohože

strana 32 40 41 38 36 42 44 46
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Drenážní rošty AquaDrain® Flex odvádí cíleně povrcho-
vou vodu napojenou drenáží. Tím také řeší problematiku 
nízkého napojení dveří/stěn.  Díky pohyblivým spojova-
cím částem může být drenážní rošt AquaDrain® Flex 
individuálně upraven na stavbě.
Výhody

■ Časově a ekonomicky úsporné přizpůsobení délky 
přímo na stavbě.  
Díky nastavitelným stojkám a patentovanou geomet-
rií rámu. Časově náročné a drahé zvláštní úpravy již 
nejsou nutné. 

■ Ochrana před nečistotami díky integrované filtrační 
vložce. 
Zabraňuje, aby nečistoty padaly do roštu a zajišťuje 
trvalé odvodnění roštu a drenáže.

■ Jednoduché, přesné vestavění na úrovni povrchu s 
bezbariérovými, nastavitelnými stojkami. 

■ Maximální odvodňovací výkon díky spodnímu 
otevření roštu se systémem drenážích rohoží 
AquaDrain®.

■ Možnost praktické redukce výšky v oblasti dveří z 
15 na 5 cm.

Vlastnosti produktu

Materiál rámu:  pozinkovaná či ušlechtilá ocel 1.4301

Vložka:     mřížkový rošt – pozinkovaná či 
ušlechtilá ocel 1.4301 
čtvercový rošt – ušlechtilá ocel 
profilový rošt – ušlechtilá ocel 
designový rošt – ušlechtilá ocel 

Filtrační vložka: integrovaná

Prodloužení:   variabilní nastavitelnost  
až 400 mm (základní rošt)  
popř. 280 mm (prodloužení)

Nastavení výšky:  závisí na výšce použitých stojek a 
drenážního roštu. Jednotlivé údaje 
naleznete na další straně.

Použití:   před dveře, okenní prvky v úrovni 
podlahy nebo v linii odvodnění
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AquaDrain® FLEXFlex drenážní rošty odvádí povrchovou a fasádní 
vodu rychle a bez hromadění do napojených drenážích rohoží.

AquaDrain® FLEX kompletní systém:
1 AquaDrain® drenážní rohož (zde AquaDrain® T+)
2 AquaDrain® děrovaný profil
3 AquaDrain® SL spárová páska
4 AquaDrain® FLEX drenážní rošt
5 AquaDrain® filtrační vložka
6 AquaDrain® FLEX stojka se sklonnou nohou

Drenážní rošt s nastavitelným prodloužením a výškou.
Patentovaný systém pro napojení dveří bez zvláštních úprav.

AquaDrain® FLEX drenážní rošty ukončí starosti se standardními rozměry!
O to se postará jedinečná, patentovaná geometrie rámu (1) a sklonné posuvné stojky. To je důležitou 
předností zejména při liniovém odvodňování, protože posuvné elementy spojují rošty a zamezují 
výškovým rozdílům v oblasti spojů. Krátké video na www.gutjahr.com/techniktipp 1

2

speciální rošty na zakázku
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■	materiál: pozinkovaná ocel, mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
■	 výšková nastavitelnost: 53–100 mm (popř. 83 mm při oboustranné fixaci stojek) s XL stojkami: 

60–175 mm (popř. 158 mm při oboustranné fixaci stojek) 
■	 konstrukční výška: 38 mm
■	 Prodlužovací jednotky se používají při lineárním odvodnění. Příklad 3metrová linie = 1 základní 

jednotka plus 2 rozšiřující jednotky.

■	 rám: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č.  1.4301, 
mřížkový rošt, rozměr oka  30/10 mm

■	 výšková nastavitelnost: 50–97 mm (popř. 80 mm při oboustranné fixaci stojek)  
s XL stojkami: 57–172 mm (popř. 155 mm při oboustranné fixaci stojek) 

■	 konstrukční výška: 35 mm
■	 Prodlužovací jednotky se používají při lineárním odvodnění. Příklad 3metrová linie = 1 základní 

jednotka plus 2 rozšiřující jednotky.
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Pozinkovaná ocel

základní rošt 100 
300 30 201 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 100 1 ks          S –

prodloužení 100 
300 30 202 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 100 1 ks          S –

základní rošt 150 
300 30 101 FR

150 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 150 1 ks          S –

prodloužení 150 
300 30 102 FR

150 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 150 1 ks          S –

základní rošt 200 
300 30 401 FR

200 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 200

1 ks –

prodloužení 200 
300 30 402 FR

200 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 200

1 ks –

Ušlechtilá ocel

základní rošt 100 
300 30 601 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 100 1 ks          S –

prodloužení 100 
300 30 602 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 100 1 ks          S –

základní rošt 150 
300 30 301 FR

150 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 150

1 ks –

prodloužení 150 
300 30 302 FR

150 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 150

1 ks –

základní rošt 200 
300 30 711 FR

200 x 1.000 mm (Š x D),  
2 stojky s posuvnou podložkou 200

1 ks –

prodloužení 200 
300 30 712 FR

200 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 200

1 ks –

základní rošt 100 
300 32 603 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 100 1 ks –

prodloužení 100 
300 32 604 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 100 1 ks –

základní rošt 150 
300 32 301 FR

150 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 150 1 ks –

prodloužení 150 
300 32 302 FR

150 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 150 1 ks –

základní rošt 200 
300 32 101 FR

200 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 200

1 ks –

prodloužení 200 
300 32 102 FR

200 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 200

1 ks –

Příslušenství a varianty stojek viz str. 48/49

Pod číslem výrobku zakončeným písmeny FX místo FR najdete XL-stojky k Vašemu drenážnímu roštu.

 = sklademS

■	 rám: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301, 
profilový rošt: ušlechtilá ocel tryskaná

■	 rozestup mřížky roštu: 5 mm
■	 výšková nastavitelnost: 50–97 mm (popř. 80 mm při oboustranné fixaci stojek) s XL stojkami: 57–172 

mm (popř. 155 mm při oboustranné fixaci stojek)
■	 konstrukční výška: 35 mm
■	 Prodlužovací jednotky se používají při lineárním odvodnění. Příklad 3metrová linie = 1 základní 

jednotka plus 2 rozšiřující jednotky.

AquaDrain® FLEX-GV  
mřížkový rošt

AquaDrain® FLEX-GE  
mřížkový rošt

AquaDrain® FLEX-PE  
profilový rošt

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha
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základní rošt 100 
300 33 605 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 100 1 ks          S –

prodloužení 100 
300 33 606 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 100 1 ks          S –

základní rošt 150 
300 33 401 FR

150 x 1.000 mm (Š x D),  
2 stojky s posuvnou podložkou 150

1 ks –

prodloužení 150 
300 33 402 FR

150 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 150

1 ks –

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Ušlechtilá ocel

základní rošt 100 
330 30 603 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
2 stojky s posuvnou podložkou 100

1 ks –

prodloužení 100 
330 30 604 FR

100 x 1.000 mm (Š x D), 
1 stojka s posuvnou podložkou 100

1 ks –

Příslušenství drenážních roštů | str. 48

AquaDrain® 
děrovaný profil

AquaDrain®  
stojka se sklonnou hlavou

AquaDrain® FLEX
koncovka

AquaDrain® SL
spárová páska

 = sklademS

■	 rám: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301,  
designový rošt: ploché pásy z ušlechtilé oceli s efektním třpytem,  antracitově zbarvené boky

■	 rozestup pásů: 5 mm
■	 výšková nastavitelnost: 50–97  mm (popř. 80 mm při oboustranné fixaci stojek) s XL stojkami 57–172 

mm (popř. 155 mm při oboustranné fixaci stojek)  
■	 konstrukční výška: 35 mm
■	 Prodlužovací jednotky se používají při lineárním odvodnění. Příklad 3metrová linie = 1 základní 

jednotka plus 2 rozšiřující jednotky.

■	 rám: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301, 
 rošt: čtvercový design s děrováním 8x8mm, broušená ušlechtilá ocel, s ochrannou fólií

■	 výšková nastavitelnost: 50–97 mm (popř. 65 mm při oboustranné fixaci stojek) s XL stojkami 57–172 
mm (popř. 140 mm při oboustranné fixaci stojek)

■	 konstrukční výška: 35 mm
■	 Prodlužovací jednotky se používají při lineárním odvodnění. Příklad 3metrová linie = 1 základní 

jednotka plus 2 rozšiřující jednotky.

AquaDrain® FLEX-SL  
designový rošt

AquaDrain® FLEX-QE  
čtvercový rošt

Semináře a praktická 
školení z praxe.

www.ardex.cz

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha
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Ušlechtilá ocel

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

základní rošt 100 
300 30 603 FR

100 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          S –

prodloužení 100 
300 30 604 FR

100 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          S –

základní rošt 150 
300 30 605 FR

150 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          S –

prodloužení 150 
300 30 606 FR

150 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          S –

základní rošt 200 
300 30 607 FR*

200 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          –

prodloužení 200 
300 30 608 FR*

200 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          –

základní rošt 100 
300 30 203 FR

100 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          S –

prodloužení 100 
300 30 204 FR

100 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          S –

základní rošt 150 
300 30 205 FR

150 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          S –

prodloužení 150 
300 30 206 FR

150 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          S –

základní rošt 200 
300 30 207 FR*

200 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          –

prodloužení 200 
300 30 208 FR*

200 x 1.000 mm (Š x D) 1 ks          –

 = sklademS

Pozinkovaná ocel
* objektový produkt, doba dodání na poptávku

* objektový produkt, doba dodání na poptávku

■	materiál: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301
■	 včetně filtrační vložky, posuvné podložky a stojek; nezahrnuje rošt
■	 výšková nastavitelnost: 50–97 mm (popř. 80 mm při oboustranné fixaci stojek)  
■	 s XL stojkami 60–175 mm (popř. 158 mm při oboustranné fixaci stojek) 

■	materiál: pozinkovaná ocel
■	 včetně filtrační vložky, posuvné podložky a stojek; nezahrnuje rošt
■	 výšková nastavitelnost: 53–100 mm (popř. 83 mm při oboustranné fixaci stojek)  
■	 s XL stojkami 60–175 mm (popř. 158 mm při oboustranné fixaci stojek) 

AquaDrain® FLEX-RV  
rám pro rošt

AquaDrain® FLEX-RE  
rám pro rošt

www.ardex.cz

I když máte za sebou bohatou praxi, je vždy dobré se 
seznámit s novou technologií, která je, v případě řeše-
ní Gutjahr, technicky výjimečná a propracovaná do 
detailu. 
Rádi vám předáme nejnovější informace a aktuality ze 
světa balkonů a teras, kde firma Gutjahr, díky své leti-
té praxi a referencím po celém světě, hraje význam-
nou roli. Na seminářích Ardex Academy se dozvíte 
spoustu zajímavých tipů a triků, které žádný návod k 
použití nepojme. Rádi vám připravíme pro váš kon-
krétní projekt a vaše kolegy a zaměstnance na míru 
šitý trénink.

Neváhejte nás kontaktovat na www.ardex.cz.

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha
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Drenážní rošty AquaDrain® BF-FLEX disponují patentova-
ným systémem stojek, které umožňují šikmý – tedy 
rampovitý náklon drenážního roštu. Ve spojení s drenážní-
mi rohožemi AquaDrain®, zajišťujícími perfektní odtok 
vody, řeší problémy spojené s bezbariérovými prahy na 
balkónech a terasách.

Výhody

■ Rampovitá, plynulá nastavitelnost umožňuje 
bezbariérové prahy bez rizika hromadění vody.  
Patentovaný systém stojek nabízí až 6% šikmé, 
rampovité nastavení, což umožňuje vyšší zabudování 
dveří.

■ Ochrana před usazeninami díky integrované 
filtrační vložce.  
Filtrační vložka zabraňuje vniku nečistot do roštu a 
tím zaručuje trvalý výkon odvodnění drenážního roštu 
a drenáže.

■ Jednoduché, přesné nastavení na úroveň povrchu 
díky shora výškově nastavitelným stojkám. 

■ Maximální odvodnění díky spodnímu otevření 
roštu se systémem drenážních rohoží AquaDrain®.  
Zajišťuje maximální odvodňovací kapacitu bez hroma-
dění vody a plynulý odvod fasádní a povrchové vody 
pod dlažbou.

■ Snadná nastavitelnost přímo na stavbě šetří čas i 
náklady. 
Díky pohyblivým stojkám s posuvnou podložkou a 
patentované rámové geometrií nehrozí už žádné 
časově náročné a drahé speciální úpravy; stojkové 
části slouží zároveň jako spojky mezi rošty.

Vlastnosti produktu

Materiál rámu:  pozinkovaná nebo ušlechtilá ocel 
1.4301

Vložky:   mřížkový rošt – pozinkovaná nebo 
ušlechtilá ocel 1.4301 
designový rošt – ušlechtilá ocel

Filtrační vložka: integrovaná
Prodloužení:  variabilní prodloužení do 400 mm 

(základní rošt) popř. 280 mm (s 
nástavcem)

Výšková 
nastavitelnost:  Závisí na výšce stojek a drenážního 

roštu. Konkrétní rozměry naleznete 
na další straně.

Použití:   pro bezbariérový přístup na 
balkónech a terasách, vhodný pro 
pojezd vozíčků a invalidy

Bezbariérový přechod s rampovitě nastavitelným drenážním 
roštěm AquaDrain® BF-FLEX v kombinaci s drenážní rohoží 
AquaDrain® se postará o maximální jistotou odvodu srážkové vody.

AquaDrain® BF-FLEX umožňuje zabudování jako variabilně nastavitelná 
šikmá plocha tak, že horní hrana izolace upevněná na dveřích neleží
pod horní hranou dlažby. Výsledek: Eliminace přetékání vlivem 
zahlcení.

Kompletní systém AquaDrain® BF-FLEX
1 AquaDrain®  drenážní rohož 

(zde AquaDrain® T+)
2 AquaDrain® děrovaný profil
3 AquaDrain® SL spárová páska

4 AquaDrain® BF-FLEX drenážní 
rošt

5 AquaDrain® filtrační vložka
6 AquaDrain® BF-KD  

stojka s možností náklonu

1

2

3

5

6

Na míru vyráběný, jedinečný systém drenážních roštů
s patentovanou funkcí rampy pro bezbariérové vstupy.

4

Speciální rošty 
a rozměry

na zakázku
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

základní rošt 200  
300 30 703 FR

200 x 1.000 mm (Š x D)
včetně 2 stojek s posuvnou podložkou  
+ 1 podpěrná patka

1 ks –

prodloužení 200  
300 30 704 FR

200 x 1.000 mm (Š x D)
včetně 1 stojky s posuvnou podložkou  
+ 1 podpěrná patka

1 ks –

základní rošt 150  
300 30 801 FR

150 x 1.000 mm (Š x D) 
včetně 2 stojek s posuvnou podložkou

1 ks –

prodloužení 150  
300 30 802 FR

150 x 1.000 mm (Š x D) 
včetně 1 stojky s posuvnou podložkou

1 ks –

základní rošt 150  
300 33 711 FR

150 x 1.000 mm (Š x D) 
včetně 2 stojek s posuvnou podložkou

1 ks –

prodloužení 150  
300 33 712 FR

150 x 1.000 mm (Š x D) 
včetně 1 stojky s posuvnou podložkou

1 ks –

základní rošt 150  
300 30 701 FR

150 x 1.000 mm (Š x D)  
včetně 2 stojek s posuvnou podložkou

1 ks –

prodloužení 150  
300 30 702 FR

150 x 1.000 mm (Š x D) 
včetně 1 stojky s posuvnou podložkou

1 ks –

základní rošt 200 
300 30 811 FR

200 x 1.000 mm (Š x D),  
včetně 2 stojek s posuvnou podložkou  
+ 1 podpěrná patka

1 ks –

prodloužení 200
300 30 812 FR

200 x 1.000 mm (Š x D),  
včetně 1 stojka s posuvnou podložkou  
+ 1 podpěrná patka

1 ks –

Pozinkovaná ocel

Ušlechtilá ocel

Příslušenství a varianty stojek viz str. 48

Pod číslem výrobku zakončeným písmeny FX místo FR najdete XL-stojky k Vašemu drenážnímu roštu.

■	materiál: pozinkovaná ocel, mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
■	 variabilně nastavitelný pro šikmé rampy
■	 variabilní prodloužení až do 400 mm, s nástavcem do 280 mm
■	 výšková nastavitelnost: 74–110 mm (94 mm při oboustranné fixaci stojek) 

s XL stojkami: 74–175 mm (159 mm při oboustranné fixaci stojek)  
■	 včetně posuvné podložky a stojek
■	 konstrukční výška: 38 mm
■	 Prodlužovací jednotky se používají při lineárním odvodnění. Příklad 3metrová linie = 1 základní 

jednotka plus 2 rozšiřující jednotky.

■	materiál: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301, 
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm

■	 variabilně nastavitelný pro šikmé rampy
■	 variabilní prodloužení až do 400 mm, s nástavcem do 280 mm
■	 výšková nastavitelnost: 71–107 mm (91 mm při oboustranné fixaci stojek) 

s XL stojkami: 71–172 mm (156 mm při oboustranné fixaci stojek)  
■	 včetně posuvné podložky a stojek
■	 konstrukční výška: 38 mm
■	 Prodlužovací jednotky se používají při lineárním odvodnění. Příklad 3metrová linie = 1 základní 

jednotka plus 2 rozšiřující jednotky.

■	 	materiál: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301, 
designový rošt: ploché pásy z ušlechtilé oceli s efektním třpytem,  antracitově zbarvené boky, 
rozestup pásů: 5 mm

■	 variabilně nastavitelný pro šikmé rampy
■	 	variabilní prodloužení až do 400 mm, s nástavcem do 280 mm
■	 	výšková nastavitelnost: 71–107 mm (91 mm při oboustranné fixaci stojek) 

s XL stojkami: 71–172 mm (156 mm při oboustranné fixaci stojek)  
■	 včetně posuvné podložky a stojek
■	 konstrukční výška: 35 mm
■	 Prodlužovací jednotky se používají při lineárním odvodnění. Příklad 3metrová linie = 1 základní 

jednotka plus 2 rozšiřující jednotky.

■	při hloubce 200 mm je třeba vždy použít 5 náklonných stojek (jedna ve středu)

■	při hloubce 200 mm je třeba vždy použít 5 náklonných stojek (jedna ve středu)

AquaDrain® BF-FLEX-GV 
150/200 
mřížkový rošt

AquaDrain® BF-FLEX-GE 
150/200 
mřížkový rošt

AquaDrain® BF-FLEX-SL 150 
designový rošt

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha

základní rošt = 2 nohy

prodloužení = 1 noha
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Drenážní rošty AquaDrain® DR jsou používány pro odvod 
vody do podlahové vpusti, díky vyjímatelnému roštu je 
možná snadná revize.

Výškově nastavitelný drenážní a odtokový rošt
pro odvod vody v oblasti dveří a podlahové vpusti.

Výhody

■ Díky integrované filtrační vložce chrání před 
usazeninami. 
Zamezuje vniknutí nečistot do roštu a tím zaručuje 
dlouhodobý odvodňovací efekt odtokového roštu a 
drenáže.

■ Jednoduché, přesné nastavení v úrovni povrchu 
díky shora výškově nastavitelným stojkám.

■ Maximální odvodnění díky spodnímu otevření 
roštu.  
Zajišťuje maximální odvodňovací kapacitu bez 
hromadění vody a plynulý odvod fasádní a povrchové 
vody do odtoku.

■ Jednoduchá revize podlahových výpustí díky 
vyjímatelnému roštu. 

Vlastnosti produktu

Materiál rámu:   pozinkovaná nebo ušlechtilá ocel 
1.4301

Vložky:   mřížkový rošt– pozinkovaná nebo 
ušlechtilá ocel 1.4301 
profilový rošt – ušlechtilá ocel 
designový rošt – ušlechtilá ocel

Filtrační vložka: integrovaná

Výšková  
nastavitelnost:  Závisí na výšce stojek a drenážního 

roštu. Konkrétní rozměry naleznete 
na další straně.

Použití:   podlahové a střešní vpusti, čisticí a 
kontrolní otvory

AquaDrain® DR drenážní rošt k odvodnění přes podlahové vpusti

1  podlahová vpusť
2 DiProtec® SDB izolační pás
3 PE-fólie jako separační vrstva, např. AquaDrain® TR
4 drenážní rohož, zde: AquaDrain® T+
5 AquaDrain® FLEX drenážní rošt
6 AquaDrain® DR odtokový rošt

1

6

5

2
3

1

Speciální rošty
a rozměry

na 
zakázku
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AquaDrain® 
děrovaný profil

333 10 301 DR
300 x 300 mm (Š x D) 
včetně 4 stojek

1 ks –

333 10 302 DR
400 x 400 mm (Š x D) 
včetně 4 stojek

1 ks –

Pozinkovaná ocel

Ušlechtilá ocel

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

332 10 308 DR
300 x 300 mm (Š x D) 
včetně 4 stojek

1 ks –

332 10 306 DR
400 x 400 mm (Š x D) 
včetně 4 stojek

1 ks –

300 10 108 DL
300 x 300 mm (Š x D) 
včetně 4 stojek

1 ks –

300 10 106 DL
400 x 400 mm (Š x D) 
včetně 4 stojek

1 ks –

300 10 308 DL
300 x 300 mm (Š x D) 
včetně 4 stojek

1 ks –

300 10 306 DL
400 x 400 mm (Š x D) 
včetně 4 stojek

1 ks –

Příslušenství k drenážním roštům | str. 48

Pod číslem výrobku zakončeným písmeny DX místo DR/DL najdete XL-stojky k Vašemu drenážnímu roštu.

AquaDrain® SL
spárová páska

DiProtec® DRAIN-BR  
chrlič viz str. 79

■	materiál: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301, 
	 profilový rošt: tryskaná ušlechtilá ocel, rozestup pásů: 5 mm
■	 výšková nastavitelnost: 48–94 mm (popř. 84 mm při oboustranné fixaci stojek) 

s XL stojkami: 55–169 mm (popř. 159 mm při oboustranné fixaci stojek)  
■	 konstrukční výška: 41 mm

■	 rám: pozinkovaná ocel, mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
■	Výšková nastavitelnost: 50–95 mm (popř. 78 mm při oboustranné fixaci stojek) 

s XL stojkami: 57–170 mm (popř. 153 mm při oboustranné fixaci stojek) – 
■	 konstrukční výška: 43 mm

■	materiál: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301,  
mřížkový rošt s rozměrem oka 30/10 mm

■	Výšková nastavitelnost: 48–93 mm (popř. 76 mm při oboustranné fixaci stojek) 
s XL stojkami: 55–168 mm (popř. 151 mm při oboustranné fixaci stojek)  

■	 konstrukční výška: 41 mm

■	materiál: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301, 
designový rošt: ploché pásy z ušlechtilé oceli s efektním třpytem,  antracitově zbarvené boky, 
rozestup pásů: 5 mm

■	  výšková nastavitelnost: 48-93 mm (popř.76 mm při oboustranné fixaci stojek) 
s XL stojkami: 55-168 mm (popř. 151 mm při oboustranné fixaci stojek)  

■	 konstrukční výška: 41 mm

AquaDrain® DR-PE  
profilový odtokový rošt

AquaDrain® DR-GV  
mřížkový odtokový rošt

AquaDrain® DR-GE  
mřížkový odtokový rošt

AquaDrain® DR-SL  
designový odtokový rošt
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Výhody

■ Spolehlivé odvodňování vnějších ploch a napojení 
dveří při konstrukční výšce pouhých 31 mm. 
AquaDrain® TM umožňuje ve spojení se systémem 
pokládky TerraMaxx® konstrukční výšku již od pou-
hých 31 mm včetně dlažby, např. u sanovaných 
objektů.

■ Variabilní nastavení délky. 

■ Ochrana před usazeninami díky integrované 
filtrační vložce.  
Filtrační vložka zabraňuje vniku nečistot do roštu a 
tím zaručuje jeho trvalý odvodňovací výkon.

■ Jednoduché nastavení výšky díky 6-ti plynule 
nastavitelným stojkám. 
Přesná, jednoduchá a časově úsporná regulace na 
úrovni dlažby.

■ Maximální odvodňovací výkon díky spodnímu 
otevření roštu. 
V kombinaci se systémem pokládky TerraMaxx®, popř. 
tenkovrstvých drenáží Watec®, zajišťuje maximální 
odvodňovací výkon bez nahromadění vody a plynulý 
odvod fasádní a povrchové vody pod dlažbou.

Vlastnosti produktu

Materiál rámu:   pozinkovaná nebo ušlechtilá ocel 
1.4301

Vložky:  mřížkový rošt – pozinkovaná ocel 
 čtvercový rošt –ušlechtilá ocel 
 profilový rošt – ušlechtilá ocel

Filtrační vložka: integrovaná

Výšková  
nastavitelnost: detaily na další straně

Prodloužení:  fázové nastavení délky, viz str. 41

Použití:   drenážní rošt pro oblast dveří a 
oken na úrovni podlahy nebo v 
linii odvodnění

Výškově nastavitelný s variabilním prodloužením a ultra plochý.
Jediný drenážní rošt pro tenkovrstvé konstrukce od výšky 31 mm.

Drenážní rošt Watec® Drain TM je svojí extrémně 
plochou rámovou geometrií perfektně uzpůsobený 
pro pokládkový systém TerraMaxx®, který je určený 
pro tenkovrstvé a lehké dlažby nebo v kombinaci s 
drenážemi Watec® Drain KP+ jako odvodňovací linie 
před chrliči.

Balkónové zábradlí s liniovým odvodem vody a chrličem.

12

3

4

5

6

7

1  DiProtec® DRAIN BR chrlič
2  DiProtec® SDB izolační pás
3 Watec®Drain KP+ tenkovrstvá 

drenážní rohož
4  AquaDrain® UB univerzální krycí 

páska

5  AquaDrain® TM drenážní rošt
6 ARDEX FB 9 L tekuté flexibilní 

lepidlo nebo ARDEX X 78 
MICROTEC flexibilní lepidlo

7 ARDEX FL flexibilní zátěžová 
spára/ MorTec® SOFT
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300 31 302 TM
100 x 1.000 mm (Š x D)
včetně 6-ti stojek
a 3 roznášecích podložek

1 ks –

331 31 302 TM
100 x 1.000 mm (Š x D) 
včetně 6-ti stojek
a 3 roznášecích podložek

1 ks –

300 31 306 TM
150 x 1.000 mm (Š x D)
včetně 6-ti stojek
a 3 roznášecích podložek

1 ks –

300 31 301 TM
100 x 1.000 mm (Š x D) 
včetně 6-ti stojek
a 3 roznášecích podložek

1 ks          S –

300 31 304 TM
150 x 1.000 mm (Š x D)
včetně 6-ti stojek
a 3 roznášecích podložek

1 ks –

Pozinkovaná ocel

Ušlechtilá ocel

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

100 cm

3 7 8350,546,5

Querstege für DrehfüßeQuerstege für Drehfüße

14100 87 1009793

100 cm

3 7 8350,546,514100 87 1009793

Pohled shora na AquaDrain® TM rám pro  
drenážní rošt nastavitelný od 100 do 11 cm
Všechny výškové rozměry jsou uvedeny bez desek pro  
rozložení zátěže, výška desek pro rozložení zátěže = 2 mm

331 31 303 TM
150 x 150 mm (D x Š ),  
výška: 23 mm

1 ks –

Příslušenství k drenážnímu roštu | str. 48 a 49

AquaDrain® TM
koncovka

AquaDrain® TM
sada stojek

AquaDrain® SL
spárová páska

Pod číslem výrobku zakončeným písmeny TX místo TM najdete XL-stojky k Vašemu drenážnímu roštu.

 = sklademS

■	materiál: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301
■	 čtvercový rošt s děrováním 8x8mm, broušená ušlechtilá ocel, s ochrannou fólií 
■	plynulé nastavení délky: od 100 do 77 cm, od 56 do 41, od 19 do 11 cm
■	 výškové nastavení: standardní stojky: 25–42 mm, (33 mm při oboustranné fixaci stojek),  

XL stojka: 25–68 mm (59 mm při oboustranné fixaci stojek)
■	 konstrukční výška: 18 mm

■	 vhodný pro pojezd invalidním vozíčkem
■	materiál: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1.4301,
■	profilový rošt: tryskaná ušlechtilá ocel
■	plynulé nastavení délky: od 100 do 77 cm, od 56 do 41, od 19 do 11 cm
■	 výškové nastavení: standardní stojky: 28–44 mm, (34 mm při oboustranné fixaci stojek), XL stojka: 

28–68 mm ( 58 mm při oboustranné fixaci stojek)
■	 konstrukční výška: 18 mm

■	 vhodný pro pojezd invalidním vozíčkem
■	materiál: pozinkovaná ocel
■	mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
■	plynulé nastavení délky: od 100 do 77 cm, od 56 do 41, od 19 do 11 cm
■	 výškové nastavení: standardní stojky: 31 až 46 mm (závit stojky se nasadí do mřížky),  

XL stojka: 31–72 mm (popř. 55 mm při oboustranné fixaci stojek)
■	 konstrukční výška 21 mm 

■	materiál: ušlechtilá ocel, materiál č. 1.4301
■	 čtvercový rošt s děrováním 8x8mm, broušená ušlechtilá ocel, s ochrannou fólií
■	 výškové rozdíly vyrovnáme maltou

AquaDrain® TM-QE  
čtvercový rošt 100/150

AquaDrain® TM-PE  
profilový rošt100

AquaDrain® TM-GV  
mřížkový rošt 100/150

AquaDrain® TM-QE 
čtvercový  
odtokový rošt

příčné stojiny pro otočné stojkypříčné stojiny pro otočné stojky
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Systém odtokových žlabů AquaDrain® KR byl vyvinut 
speciálně pro jednoduchou a rychlou pokládku na štěrk/ 
štěrkovou drť či na betonové lože. Rozdílné provedení 
roštů z oceli nebo ušlechtilé oceli nabízí širší spektrum 
využití, které je často vyžadováno při delším liniovém 
odvodnění.

Systém odtokových žlabů s drážkami a bez drážek
pro pokládku na štěrk/ štěrkovou drť či betonové lože.

Speciální rošty na zakázku

AquaDrain® KRU bez drážek jako odtokový kanál

AquaDrain® KR s drážkami a nastavením výšky pro oblast dveří

Výhody

■ Rychle a čistě. Přímá pokládka na štěrk/ štěrkovou drť 
nebo na betonové lože. Dvě fixní konstrukční výšky 
umožňují přímé napojení na dlažbu. Koncovky a 
rohové prvky usnadňují čisté usazení při liniovém 
odvodnění.

■ Dlouhodobá ochrana před korozí. Běžné odtokové 
žlaby jsou většinou vyrobeny z pozinkovaného 
ocelového plechu a bývají dodatečně zkracovány, 
přiříznuty či děrovány, přičemž jsou tyto přiříznuté 
hrany náchylné ke korozi. Žlabový kanál AquaDrain® 
KR je vydatně pozinkován. Po děrování je navíc kvůli 
ochraně před korozí potažen barevným povrchem z 
práškové barvy.

■ Výškově nastavitelný, jen u drážkované varianty. 

Vlastnosti produktu

Žlabový kanál:   pozinkovaný ocelový plech s barev-
ným povrchem z práškové barvy

Vložky:   mřížkový rošt – pozinkovaný 
mřížkový rošt – ušlechtilá ocel1.4301 
el. leštěná  
profilový rošt – ušlechtilá ocel 1.4301 
tryskaná 
designový rošt – ušlechtilá ocel 1.4301 
ploché pásy z ušlechtilé oceli s 
efektním třpytem,  antracitově 
zbarvené boky

Variabilní prodloužení 
Výška žlabu:  40 mm

Použití  
s drážkami:  pro oblast dveří a oken na úrovni 

podlahy nebo v linii odvodnění

bez drážek: jako odtokový kanál

Plynule výškově  
nastavitelný, jen  
u drážkované  
varianty:  Závisí na výšce stojek a drenážního 

roštu. Konkrétní rozměry naleznete u 
jednotlivých produktů na další 
straně.

/
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300 40 400 KR 40 x 150 x 1.000 mm (V x Š x D) 1 ks –

300 41 400 KU 40 x 150 x 1.000 mm (V x Š x D) 1 ks –

301 40 400 KR 40 x 150 x 1.000 mm (V x Š x D) 1 ks –

301 41 400 KU 40 x 150 x 1.000 mm (V x Š x D) 1 ks –

302 40 400 KR 40 x 150 x 1.000 mm (V x Š x D) 1 ks –

302 41 400 KU 40 x 150 x 1.000 mm (V x Š x D) 1 ks –

303 41 400 KU 40 x 150 x 1.000 mm (V x Š x D) 1 ks –

303 40 400 KR 40 x 150 x 1.000 mm (V x Š x D) 1 ks –

43

Pozinkovaná ocel

Číslo výrobku Provedení (V x Š x D)
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Systém odtokových žlabů s drážkami a bez drážek

Ušlechtilá ocel

AquaDrain® KRU-GV mřížkový 
rošt, odtokový žlábek 
40 mm bez drážek

AquaDrain® KRU-GE  
mřížkový rošt,
odtokový žlábek  
40 mm

AquaDrain® KRU-PE  
profilový rošt,
odtokový žlábek  
40 mm

AquaDrain® KRU-SL  
designový rošt, 
odtokový žlábek  
40 mm

Příslušenství k drenážním roštům | str. 49

AquaDrain® KR
výškově nastavitelná podložka

AquaDrain®

spojka prodloužení
AquaDrain® KR
koncovka 40 mm

■	materiál žlabového kanálu: pozinkovaný ocelový plech potažený práškovou antracitovou 
metalickou barvou pro zvýšenou ochranu před korozí

■	materiál roštu: ušlechtilá ocel el. leštěná, materiál č. 1,4301, hustota 30/10 mm
■	 variabilně prodloužitelný: použití před balkónové dveře nebo okna, pro liniové odvodnění

■	materiál žlabového kanálu: pozinkovaný ocelový plech potažený práškovou antracitovou 
metalickou barvou pro zvýšenou ochranu před korozí

■	materiál roštu: ušlechtilá ocel, tryskaná, materiál č. 1,4301
■	 variabilně prodloužitelný: použití před balkónové dveře nebo okna, pro liniové odvodnění

■	materiál žlabového kanálu: sendzimir pozinkovaný ocelový plech potažený práškovou antracitovou 
metalickou barvou pro zvýšenou ochranu před korozí

■	materiál roštu: ploché pásy z ušlechtilé oceli s efektním třpytem,  antracitově zbarvené boky 
materiál č. 1.4301

■	 variabilně prodloužitelný: použití před balkónové dveře nebo okna, pro liniové odvodnění

■	materiál žlabového kanálu: pozinkovaný ocelový plech potažený práškovou antracitovou 
metalickou barvou pro zvýšenou ochranu před korozí

■	materiál roštu: pozinkovaný, rozměr oka 30/10 mm
■	 variabilně prodloužitelný: použití před balkónové dveře nebo okna, pro liniové odvodnění

■	uzavřeným kanálem žlábku odvádí odtokový žlábek vodu i vznášející se látky cíleně do odtoku a 
může se proto používat i jako výpustný kanál

■	uzavřeným kanálem bez drážek odvádí odtokový žlábek vodu i nežádoucí částice cíleně do  
odtoku a může se proto používat i jako výpustný kanál

■	uzavřeným kanálem bez drážek odvádí odtokový žlábek vodu i nežádoucí částice cíleně do  
odtoku a může se proto používat i jako výpustný kanál

■	uzavřeným kanálem bez drážek odvádí odtokový žlábek vodu i nežádoucí částice cíleně do  
odtoku a může se proto používat i jako výpustný kanál

AquaDrain® KR-GE  
mřížkový rošt, odtokový 
žlábek 40 mm

AquaDrain® KR-PE  
profilový rošt, 
odtokový žlábek  
40 mm

AquaDrain® KR-SL  
designový rošt, 
odtokový žlábek  
40 mm

AquaDrain® KR-GV mřížkový 
rošt, odtokový žlábek 
40 mm s drážkami
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Výhody

■ Integrovaná filtrační vložka chrání před hrubými 
nečistotami v drenážní vrstvě. 

■  Dlouhodobá ochrana proti korozi. Běžné žlaby jsou 
obvykle vyráběny z ocelového plechu pozinkovaného 
(sendz. pozinkovaného) a následně řezaného, děrova-
ného nebo perforovaného. 
Řezané a děrované okraje jsou proto náchylné ke rzi.  
Žlab AquaDrain® VARIO je sendz. galavnicky pozinko-
vaný a opatřený obvzláště silným zinkovým povla-
kem. Navíc je po děrování, kvůli ochraně proti korozi, 
natřen práškovou barvou.

■ Plynule výškově nastavitelný.
 - štěrbinový 

- variabilní nastavení délky

Vlastnosti produktu

Vložky:  mřížka – pozinkovaný, 
profilový rošt – ušlechtilá ocel 
(1.4301) tryskaná 
čtvercový rošt - ušlechtilá ocel 
broušená 
(1.4301), děrování 8 x 8 mm

Použití:  před balkónové dveře nebo okna, 
pro liniové odvodnění

Ultratenký odtokový žlab (s filtrační vložkou) 
pro tenkovrstvé konstrukce

Ultratenký odtokový žlab s filtrační vložkou na nečistoty 
pro tenkovrstvé podlahové konstrukce a terasy z dřevě-
ných prken. Díky výšce pouhých 22 mm se AquaDrain® 
VARIO hodí ideálně do tenkovrstvých konstrukcí, jako je 
např. systém TerraMaxx® nebo Watec®Drain KP+.  
Výška harmonizuje s obvyklými tloušťkami podlah ze 
dřeva a WPC - žlab lze přišroubovat přímo na latě nebo 
na systém hliníkových rámů TerraMaxx® RS, pro zlepšení 
designu splývá s podlahou.

1

2

3

4

65

1  DiProtec® SDB izolační pás nebo ARDEX 8+9/9L hydroizolační stěrka 
a izolační lepidlo

2 DiProtec® AB-K izolační páska
3 DiProtec® AB-V izolační páska
4 Watec®Drain KP+ tenkovrstvá drenážní rohož
5 AquaDrain® VARIO odtokový žlab s filtrační vložkou
6 MorTec® SOFT pružná spárovací hmota v tubě
7 flexibilní lepidlo ARDEX FB 9 L /ARDEX X 78 MICROTEC
8 AquaDrain® UB univerzální krycí páska

78
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308 80 477 VO 100 mm šířka 1 ks –

308 80 478 VO 150 mm šířka 1 ks –

308 80 422 VO
ušlechtilá ocel, pro rošty 
100 x 1.000 mm

1 ks –

308 80 423 VO
ušlechtilá ocel, pro rošty 
150 x 1.000 mm

1 ks –

303 22 103 VO
100 x 1.000 mm (Š x D) 
výška: 22 mm

1 ks –

300 30 510 VO
150 x 1.000 mm (Š x D) 
výška: 22 mm

1 ks –

303 22 102 VO
100 x 1.000 mm (Š x D) 
výška: 22 mm

1 ks –

300 30 501 VO
150 x 1.000 mm (Š x D) 
výška: 22 mm

1 ks –

303 22 101 VO
100 x 1.000 mm (Š x D) 
výška: 22 mm

1 ks –

300 30 401 VO
150 x 1.000 mm  (Š x D) 
výška: 22 mm 

1 ks –

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Pozinkovaná ocel

Ušlechtilá ocel

■	 	materiál žlabového kanálu: sendzimir-pozinkovaný ocelový plech potažený práškovou antracitovou 
metalickou barvou pro zvýšenou ochranu před korozí

■	materiál mřížky: pozinkovaný, rozměr oka 30/10 mm
■	 variabilní nastavení délky: použití před balkónové dveře nebo okna, pro liniové odvodnění

■	 	materiál žlabového kanálu: sendzimir-pozinkovaný ocelový plech potažený práškovou antracitovou 
metalickou barvou pro zvýšenou ochranu před korozí

■	materiál čtvercového roštu: broušená ušlechtilá ocel s ochrannou fólií, 
■	 variabilní nastavení délky: použití před balkónové dveře nebo okna, pro liniové odvodnění

■	 	materiál žlabového kanálu: sendzimir-pozinkovaný ocelový plech potažený práškovou antracitovou 
metalickou barvou pro zvýšenou ochranu před korozí

■	materiál profilového roštu: ušlechtilá ocel, tryskaná, materiál č. 1.4301
■	 variabilní nastavení délky: použití před balkónové dveře nebo okna, pro liniové odvodnění

AquaDrain® VARIO-GV  
mřížkovaný rošt 100/150

AquaDrain® VARIO-QE  
čtvercový mřížkovaný rošt 
100/150

AquaDrain® VARIO-PE  
profilový mřížkovaný rošt 
100/150

Příslušenství
■	 jako ukončení AquaDrain® VARIO drenážních roštů

■	 sendzimir-pozinkovaný ocelový plech potažený práškovou antracitovou metalickou barvou pro 
zvýšenou ochranu před korozí

■	 spojuje mezi sebou AquaDrain® VARIO žlaby
■	odpadá při použití AquaDrain® VARIO výškově nastavitelné podložky

AquaDrain® VARIO 
koncovka 100/150

AquaDrain® 
spojka prodloužení 100/150

308 80 475 KR náklopné stojky pozinkované 1 ks –

308 80 475 KR náklopné stojky nerez. ocel
materiál č. 1.4301

1 ks –

■	posuvná deska včetně 2 standardních náklopných stojek a 2 upevňovacích matic (pozinkované 
nebo nerezová ocel)

■	plynule výškově nastavitelný 
AquaDrain® VARIO 42–75 mm (popř. 70 mm při oboustranné fixaci stojek) 
s XL stojkami: 50-145 mm (popř. 140 mm při oboustranné fixaci stojek)  

AquaDrain® KR  
výškově nastavitelná podložka 
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AquaDrain® SR je štěrbinový žlábek, který se zapracuje 
nenápadně do podlahové plochy. Na rozdíl od běžných 
žlábků se tělo žlábku otevřené směrem dolů postará
o bezpečné a rychlé odvedení povrchové vody do dre-
nážní vrstvy.

Jedinečný štěrbinový žlábek 
pro decentní, bezpečné liniové odvodnění balkónů a teras.

Výhody

■ Jedinečně úzký 
z hliníku potaženého práškovou barvou, na viditel-
ném místě široký jenom 15 mm.

■ Flexibilní použití díky inovativní otočné vložce.  
Otočná nerezová vložka slouží zároveň i jako mřížka 
pro zachycení nečistot a zábrana ucpání drenážní 
vrstvy listím a špínou, čím se stará o stálou funkčnost 
drenážní vrstvy. Díky možnosti otočení si můžete 
zvolit mezi decentním vzhledem stínové spáry nebo 
viditelným odvodněním v rovině povrchu. 

■ Rychlejší odvodnění než u běžných štěrbinových 
žlábků. 
Spodní otvory pro odvodnění odvedou vodu rychle a 
bezpečně do připojené drenážní rohože.

■ Konstrukční výška pouze 65 mm.

  Nabízí řešení. 
- u zábradlí nebo u stěn ( (AquaDrain® SR-W) 
- na ploše jako liniové odvodnění (AquaDrain® SR-L)

  Plynule výškově nastavitelný pomocí závitových 
stojek AquaDrain® SR.

Vlastnosti produktu

Materiál rámu:  hliník potažený práškovou barvou

Vložka:   otočná vložka, ušlechtilá ocel,  
materiál č. 1.4301

Filtrační vložka: vložka = filtrační mřížka

Konstrukční výška: od  65 mm

Použití:   v jedné linii jako liniové odvodnění 
(AquaDrain® SR-L), u zábradlí nebo 
vystupujících stavebních dílech 
(AquaDrain® SR-W), ve spojení s 
drenážními rohožemi AquaDrain®

Výškové nastavení:  Se závitovými stojkami. Jednotlivé 
výškové údaje naleznete v produk-
tových detailech na další stránce.

AquaDrain® SR-W pro oblast u stěn a zábradlí

AquaDrain® SR-L pro liniové odvodnění
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Ušlechtilá ocel

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Příslušenství

108 80 304 SR 20 m/role 60 x 60 x 5 mm 1 ks         S –

■	 samolepicí
■	 k použití mezi odtokovým žlabem a krytinou
■	 zamezuje silové pnutí krytiny
■	 jednoduché zastřihnutí na požadovanou délku díky naznačeným linkám

AquaDrain® SR  
okrajová páska

308 80 316 SR AquaDrain® SR set s otočnou stojkou 1 set           S –

308 80 317 SR AquaDrain® SR set s otočnou stojkou XL 1 set           S –

■	 set sestává z 1 šroubovací nohy (průměr: 33 mm) a 1desky pro rozložení zátěže (2mm tloušťky)
■	usnadňuje srovnání žlabu (na 1.000 mm je doporučeno použití 2 setů,  

na 3.000 mm  je doporučeno použití 3 setů)
■	 standardní stojka: 75–92 mm (78 mm při oboustranném náklonu), jen u varianty SR-W 

XL-stojka: 75–118 mm (102 mm při oboustranném náklonu), jen u varianty SR-W 

AquaDrain® SR 
set s otočnou stojkou

300 70 100 SR 15/65 x 1.000 mm (Š/V x D) 1 ks         S –

300 70 103 SR 15/65 x 3.000 mm (Š/V x D) 1 ks         S –

300 70 101 SR 15/65 x 1.000 mm (Š/V x D) 1 ks         S –

300 70 113 SR 15/65 x 3.000 mm (Š/V x D) 1 ks         S –

■	 rám: hliník potažený práškovou barvou
■	 vložka: ušlechtilá ocel, výr. č. 1.4301; průměr otvorů 3 mm
■	použití v kombinaci s drenážními rohožemi AquaDrain® pro oblast u stěn a zábradlí
■	 konstrukční výška: 65 mm, vnější šířka otvorů žlabu: 15 mm, průměr vtoku: 12 mm
■	 s možností variabilního nastavení délkyu
■	 výškově nastavitelné díky závitovým stojkám (k objednání zvlášť - viz níže)

308 80 330 SR AquaDrain® SR spojka do rohů 1 ks –

■	materiál: ušlechtilá ocel, materiál č. 1.4301, děrovaný profil 3 mm  
použitelný jako 90° vnitřní a vnější spojka do rohů pro AquaDrain® SR-L a SR-W.  

■	 rozměr 80 x 80 mm

AquaDrain® SR 
spojka do rohů

AquaDrain® SR-L štěrbinový 
žlábek (liniové odvodnění)

AquaDrain® SR-W štěrbinový 
žlábek (zabudovaní 
ke stěně)

■	 rám: hliník potažený práškovou barvou
■	 vložka: ušlechtilá ocel, výr. č. 1.4301; průměr otvorů 3 mm
■	použití v kombinaci s drenážními rohožemi AquaDrain® pro liniové odvodnění
■	 konstrukční výška: 65 mm,  65 mm, vnější šířka otvorů žlabu: 15 mm, průměr vtoku: 12 mm 
■	 s možností variabilního nastavení délkyu
■	 výškově nastavitelné díky závitovým stojkám (k objednání zvlášť - viz níže)

 = sklademS
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Příslušenství

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

308 80 300 FU Standard 60 mm výška, pozinkováno 1 ks        S –

308 80 301 FU XL 135 mm výška, pozinkováno 1 ks        S –

308 80 310 FU
standard 60 mm výška,  
ušlechtilá ocel, materiál č.: 1.4301

1 ks –

308 80 311 FU
XL 135 mm výška, 
ušlechtilá ocel, materiál č.: 1.4301

1 ks –

■	průměr: 75 mmAquaDrain® stojka

■	 z pozinkované oceli + potaženo plastem
■	použití i v kombinaci s drenážními rošty z ušlechtilé oceli

308 80 104 LW XS: 30/40 x 1.000 mm 1 ks –

308 80 103 LW XL: 120/150 x 1.000 mm 1 ks –

308 80 110 LW 50/70 mm x 1.000 mm 1 ks        S –

■	 z vysoce kvalitního plastu
■	použití i v kombinaci s drenážními rošty z ušlechtilé oceli

AquaDrain® děrovaný profil

308 80 200 FB délka 2.550 mm, tloušťka 3 –15 mm 1 role à 2,55 m –

■	 samolepící, komprimovaná speciální páska
■	 fixace volně kladených roštů, vyplnění otvorů mezi dlažbou a roštem 
■	 chrání sousedící izolace před mechanickým poškozením

AquaDrain® SL  
spárová páska

Příslušenství k AquaDrain® FLEX / DR / KR / BF-FLEX

308 80 405 FR ušlechtilá ocel, pro rošty  
100 x 1.000 mm 1 ks        S –

308 80 402 FR ušlechtilá ocel, pro rošty  
150 x 1.000 mm 1 ks        S –

308 80 409 FR Ušlechtilá ocel, pro rošty  
200 x 1.000 mm 1 ks        S –

■	 jako ukončení drenážních roštů AquaDrain® FLEXAquaDrain® FLEX koncovka

308 80 312 FU standard 60 mm výška,  
ušlechtilá ocel, materiál č.: 1.4301 1 ks        S –

308 80 313 FU XL 135 mm výška, 
ušlechtilá ocel, materiál č.: 1.4301 1 ks        S –

■	průměr: 80 mmAquaDrain® BF-KD  
stojka s náklopnou
hlavou

S

 = sklademS
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

Další příslušenství jen pro AquaDrain® FLEX / BF-FLEX

Příslušenství

300 30 014
posuvná podložka 100 
pro provedení 100 x 1.000 mm 1 ks        S –

300 30 003
posuvná podložka 150 
pro provedení 150 x 1.000 mm 1 ks        S –

300 30 004
posuvná podložka 200 
pro provedení 200 x 1.000 mm 1 ks        S –

■	pozinkovaná, s kluznou úpravou
■	 jen pro drenážní rošty AquaDrain® FLEX/BF-FLEX
■	na jednu posuvnou podložku jsou potřebné 2 otočné stojky (viz str. 48)

AquaDrain® FLEX  
posuvná podložka
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308 80 475 KR náklopné stojky pozinkované 1 ks –

308 80 475 KR náklopné stojky nerez. ocel
materiál č. 1.4301

1 ks –

Další příslušenství jen pro AquaDrain® KR / KRU
■	 jen pro varianty s drážkami
■	posuvná deska včetně 2 standardních náklopných stojek a 2 upevňovacích matic  

(pozinkované nebo nerezová ocel)
■	plynule výškově nastavitelný 

AquaDrain® KR 40: 62–93 mm (popř. 80 mm při oboustranné fixaci stojek) 
s XL stojkami: 69–168 mm (popř. 155 mm při oboustranné fixaci stojek)  

 AquaDrain® VARIO: 42–75 mm (popř. 70 mm při oboustranné fixaci stojek) 
s XL stojkami: 50-145 mm (popř. 140 mm při oboustranné fixaci stojek)  

AquaDrain® KR  
výškově nastavitelná podložka

308 80 441 KR 40 x 150 mm (V x Š) 1 ks –

■	materiál: broušená ušlechtilá ocel, materiál č. 1.4301, s odjímatelnou ochrannou fólií
■	 jako čelní ukončení přes rozhraní řezaných AquaDrain® KR a KRU žlabů 40 mm

AquaDrain® KR  
koncovka 
40 mm

308 80 307 TM AquaDrain® TM set s otočnou stojkou 1 set           S –

308 80 308 TM AquaDrain® TM set s otočnou stojkou XL 1 set –

■	od 33 mm výšky, s 2 mm podložkou pro rozložení zátěže, závitová tyč z ušlechtilé oceli 
(jako XL varianta od 55 mm výšky, s 2 mm podložkou pro rozložení zátěže)

■	 set sestává z 6 otočných stojek (D= 33 mm) a 3 podložek pro rozložení zátěže

AquaDrain® TM 
set s otočnou stojkou

308 80 408 TM ušlechtilá ocel, pro rošty; 100 x 1.000 mm 1 ks        S –

308 80 407 TM ušlechtilá ocel, pro rošty; 150 x 1.000 mm 1 ks –

Další příslušenství jen pro AquaDrain® TM

■	 jako ukončení drenážních roštů AquaDrain® TMAquaDrain® TM 
koncovka

308 80 477 VO 100 mm šířka 1 ks –

308 80 478 VO 150 mm šířka 1 ks –

■	 sendzimir-pozinkovaný ocelový plech potažený práškovou antracitovou metalickou barvou pro 
zvýšenou ochranu před korozí ■	spojuje mezi sebou AquaDrain® VARIO žlaby

■	odpadá při použití AquaDrain® VARIO výškově nastavitelné podložky

AquaDrain® 
spojka prodloužení  
100/150

 = sklademS

308 80 200 FB délka 2.550 mm, tloušťka 3 –15 mm 1role à 2,55 m –

■	 samolepící, komprimovaná speciální páska
■	 fixace volně kladených roštů, vyplnění otvorů mezi dlažbou a roštem 
■	 chrání sousedící izolace před mechanickým poškozením

AquaDrain® SL  
spárová páska

S

300 38 002 90 x 990 mm 1 ks –

300 38 003 140 x 990 mm 1 ks –

300 38 011 190 x 1.070 mm 1 ks –

■	mřížka pro zachycení nečistotAquaDrain® 
mřížka pro zachycení nečistot
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GUTJAHR ukončovací profily pro balkóny a terasy

Cílený, optimální 
svod vody z povrchu 
balkónů a teras.
Kvalitní kompletní řešení 
z hliníku.

Drenážní profily Okapové profily Soklové 
profily Balkonové rýny a svody

profil pro štěrk
výškově nas-

tavitelný profil 
pro štěrk

základní profil
drenážní 

ukončovací 
profil

ukončovací 
profil pro 

tenkovrstvou 
pokládku

balkonová rýna záslepka pro 
rýnu záslepka svodu spádový profil

ProFin®  
KL 60/80

ProFin®  
KL-H

ProFin® 
DP11/17/21

ProFin®  
DP30

ProFin®  
RA

ProFin®  
SP

ProRin®  
BR

ProRin®  
RB

ProRin®  
GB

ProRin®  
AL

 

Použití podle výšky hrany 60 mm nebo 
80 mm

variabilní:  
61 -92 mm

92 -150 mm

11/17/ 21 mm  
v kombinaci se 

záslepkou:  
až do 90 mm

30 mm – 75 mm 50 mm 90 mm od 
50 – 90 mm –

Okapový profil (bez drenáže) a bez stávající izolace 
Instalujeme vždy pod izolaci s možností zavěšení  
balkonové rýny 

  

Okapový a drenážní profil (s drenáží) a bez stávající izolace

Instalujeme vždy pod izolaci s možností zavěšení  
balkonové rýny 

str. 54 str. 54 str. 56 str. 62 str. 64 str. 52 str. 68 str. 70 str. 71 str. 72

1 – 2 %

Máme vše, co potřebujete: 
Inteligentní systém komponentů.

Systém ukončovacích profilů GUTJAHR umožňuje díky inteligentní 
technice spojů jednoduchou a bezpečnou montáž. Ta zaručuje perfektní 
spojení a zamezuje vzniku nečistých spojů, kroucení a špatného napojení 
rohů vedoucích k defektům. Samotné spojky profilů a montážní set jsou 
součástí balení, takže montáž je možná ihned. Díky kombinaci se snadno 
zavěsitelnými balkónovými okapy a svodovými trubkami ProRin® nabízí 
GUTJAHR optimální a kompletní řešení z jedné ruky.



51

U
ko

nč
ov

ac
í p

ro
fil

y

Další produkt: ProFin® BB záslepka pro balkony: str. 65

Drenážní profily Okapové profily Soklové 
profily Balkonové rýny a svody

profil pro štěrk
výškově nas-

tavitelný profil 
pro štěrk

základní profil
drenážní 

ukončovací 
profil

ukončovací 
profil pro 

tenkovrstvou 
pokládku

balkonová rýna záslepka pro 
rýnu záslepka svodu spádový profil

ProFin®  
KL 60/80

ProFin®  
KL-H

ProFin® 
DP11/17/21

ProFin®  
DP30

ProFin®  
RA

ProFin®  
SP

ProRin®  
BR

ProRin®  
RB

ProRin®  
GB

ProRin®  
AL

 

Použití podle výšky hrany 60 mm nebo 
80 mm

variabilní:  
61 -92 mm

92 -150 mm

11/17/ 21 mm  
v kombinaci se 

záslepkou:  
až do 90 mm

30 mm – 75 mm 50 mm 90 mm od 
50 – 90 mm –

Okapový profil (bez drenáže) a bez stávající izolace 
Instalujeme vždy pod izolaci s možností zavěšení  
balkonové rýny 

  

Okapový a drenážní profil (s drenáží) a bez stávající izolace

Instalujeme vždy pod izolaci s možností zavěšení  
balkonové rýny 

str. 54 str. 54 str. 56 str. 62 str. 64 str. 52 str. 68 str. 70 str. 71 str. 72
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Profil 3 v 1 pro napojení a ochranu konstrukce proti zatečení vody.
ProFin® SP Soklový profil

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

220 10 102 SP antracitová
1 profil/ 
3 m

karton/30 m 
vč. 10 profilových spojek a 
kotvicího setu220 10 103 SP stříbrná

■	pro 10 mm silnou krytinu	
■	materiál: hliník s povrchem z práškové barvy
■	pro jednoduché a funkční napojení izolace jako  

 DiProtec® AB na konstrukční prvky
■	 integrovaná ochrana izolace proti zatečení vody
■	pohledově čisté ukončení hran dlažby z přírodního kamene vč. okapové hrany
■	 vhodný také pro nepřilnavé a nepříliš pevné podklady
■	doporučení: na jeden profil použijte vždy 1 spojku prodloužení

ProFin® SP-16 soklový profil

ProFin® SP-16 

220 10 202 SP antracitová
1 profil/
3 m

karton/30 m 
vč. 10 profilových spojek a 
kotvicího setu220 10 203 SP stříbrná

■	pro 20 mm silné krytiny, jako keramika	
■	materiál: hliník s povrchem z práškové barvy
■	pro jednoduché a funkční napojení izolace jako  

 DiProtec® AB na konstrukční prvky
■	 integrovaná ochrana izolace proti zatečení vody
■	pohledově čisté ukončení hran dlažby z přírodního kamene vč. okapové hrany
■	 vhodný také pro nepřilnavé a nepříliš pevné podklady
■	doporučení: na jeden profil použijte vždy 1 spojku prodloužení

ProFin® SP-25 soklový profil

ProFin® SP-25 

1610

9175

2510

9166

1610

9175

2510

9166

S

S
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30 mm

60 mm

220 10 112 SP antracitová
1 ks –

220 10 113 SP stříbrná

220 10 212 SP antracitová
1 ks –

220 10 213 SP stříbrná

220 10 182 SP antracitová
1 ks –

220 10 183 SP stříbrná

220 10 282 SP antracitová
1 ks –

220 10 283 SP stříbrná

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Příslušenství pro ProFin® SP soklové profily

■	materiál: hliník s povrchem z práškové barvy
■	 spojuje a zakrývá spoje soklového profilu ProFin® SP
■	 spojku lze nalepit na profil pomocí ARDEX CA 20 P nebo ARDEX CA 20 S

ProFin® SP-16  
spojka vnějších rohů 90°

 

ProFin® SP-25 
spojka vnějších rohů 90°

■	materiál: hliník s povrchem z práškové barvy
■	 spojuje a zakrývá spoje soklového profilu ProFin® SP
■	 spojku lze nalepit na profil pomocí ARDEX CA 20 P nebo ARDEX CA 20 S
■	doporučení: na jeden profil použijte vždy 1 spojku prodloužení
■	 45 mm široká

ProFin® SP-16  
spojka prodloužení

ProFin® SP-25 
spojka prodloužení

30 mm

60 mm

220 10 122 SP antracitová
1 ks –

220 10 123 SP stříbrná

220 10 222 SP antracitová
1 ks –

220 10 223 SP stříbrná

■	materiál: hliník s povrchem z práškové barvy
■	 spojuje a zakrývá spoje soklového profilu ProFin® SP
■	 spojku lze nalepit na profil pomocí ARDEX CA 20 P nebo ARDEX CA 20 S

ProFin® SP-16  
spojka vnitřních rohů 90°

ProFin® SP-25 
spojka vnitřních rohů 90°

S

S

S

S

S
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h = 60 mm (KL 60) 
h = 80 mm (KL 80) 
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202 10 192 KL antracitová 1 lišta / 3 m karton / 12 m

202 10 161 KL antracitová 1 lišta / 3 m karton / 15 m

202 10 160 KL nerez. ocel, výška 60 mm 
1 lišta / 3 m karton / 15 m

202 10 180 KL nerez. ocel, výška 80 mm 

■	 jako opora hran pro vrstvu štěrku/kameniva, vrstev pro rozložení zátěže z potěru, drenážní malty 
a k ukončení drenáže a podlahové konstrukce

■	 vysoký drenážní výkon díky velkým drenážním otvorům
■	materiál: broušená nerezová ocel, materiál č. 1.4301, s odnímatelnou ochrannou fólií

■	materiál: hliník, pohledové strany potaženy práškovou barvou
■	 výškově nastavitelná 92-150 mm
■	nastavitelná pod úhlem – ideální pro klínové okrajové oblasti,  

povrchové spády
■	obvzláště vhodná pro systémy TerraMaxx® 

■	materiál: hliník, pohledové strany potaženy práškovou barvou
■	 výškově nastavitelná 61-92 mm
■	nastavitelná pod úhlem – ideální pro klínové okrajové oblasti,  

povrchové spády ≠ spády v izolaci
■	obvzláště vhodná pro systémy TerraMaxx® 

ProFin® KL 60 nebo 80 mm 
drenážní lišta 

ProFin® KL-H 92/150 
výškově nastavitelná drenážní 
lišta (92 do 150 mm)

ProFin® KL-H 61/92 
výškově nastavitelná drenážní 
lišta (61 do 92 mm)

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Drenážní lišty z vysoce kvalitní nerezové oceli, 
nebo hliníku s práškovou barvou 
pro estetické zakončení okraje drenážních podlahových konstrukcí.

60
 / 
80

80

S

S

S
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Drenážní lišty z vysoce kvalitní nerezové oceli, 
nebo hliníku s práškovou barvou 
pro estetické zakončení okraje drenážních podlahových konstrukcí.

202 80 292 KL hliník, antracitová,  
výška 150 mm 1 ks –

202 80 192 KL hliník, antracitová,  
výška 150 mm 1 ks –

202 80 260 KL nerez. ocel, výška 60 mm 1 ks
–

202 80 280 KL nerez. ocel, výška 80 mm 1 ks

■	materiál: broušená nerezová ocel, materiál č. 1.4301
■	 spojka a zaslepení pro na sebe napojené ProFin® KL drenážní lišty v oblasti rohů
■	 spojky nalepíme na drenážní lištu pomocí ARDEX CA 20 P nebo ARDEX CA 20 S (viz str. 54)
■	 50 mm široká

■	materiál: hliník s povrchem z práškové barvy
■	 spojka a zaslepení pro na sebe napojené ProFin® KL-H drenážní lišty v oblasti rohů
■	 spojky nalepíme na drenážní lištu pomocí ARDEX CA 20 P nebo ARDEX CA 20 S (viz str. 54)
■	 50 mm široká

202 80 160 KL nerez. ocel, výška 60 mm 1 ks
–

202 80 180 KL nerez. ocel, výška 80 mm 1 ks

■	materiál: broušená nerezová ocel, materiál č. 1.4301
■	 spojka a zaslepení pro na sebe napojené ProFin® KL drenážní lišty
■	 spojky nalepíme na drenážní lištu pomocí ARDEX CA 20 P nebo ARDEX CA 20 S (viz str. 54)
■	 50 mm široká

■	materiál: hliník s povrchem z práškové barvy
■	 spojka a zaslepení pro na sebe napojené ProFin® KL-H drenážní lišty
■	 spojky nalepíme na drenážní lištu pomocí ARDEX CA 20 P nebo ARDEX CA 20 S (viz str. 54)
■	 50 mm široká

Příslušenství pro ProFin® KL drenážní lištu

ProFin® KL  
60 nebo 80 mm 
spojka vnějších  
rohů 90°

ProFin® KL  
60 nebo 80 mm 
spojka profilů 

ProFin® KL-H 
spojka profilů 

ProFin® KL-H 
spojka vnějších  
rohů 90°

50 mm

50 mm

S

S

S

S

S
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umožňuje 12 instalačních výšek od 11 do 90 mm pouze se 3 základními profily.
Unikátní modulární systém pro balkonové profily

+

Modulární systém GUTJAHR pro balkonové profily je jedi-
nečný systém flexibilně kombinovatelných drenážních 
profilů a nástavců. Tím získáte nejen kombinované dre-
nážní a separační profily v jednom produktu, ale díky růz-
ně vysokým nástavcům můžete také dosáhnout celkem 
12 instalačních výšek 11–90 mm. A to je zcela jedinečné! 
Výšky základních profilů ProFin® DP 11, 17, 21 mm lze 
snadno rozšířit pomocí přiloženého nástavce ProFin® BL. 
Každý ze tří základních profilů lze kombinovat s každým ze 
3 nástavců.

    Unikátní modulární systém sestávající ze 3 zá-
kladních profilů + 3 nástavců - pro 12 výškových 
variant.

    Maximální flexibilita díky kombinačním možnos-
tem - pro širokou škálu aplikací.

    Oddělení nástavce a základního profilu zabraňuje 
smykovému napětí a následnému poškození na 
úrovni izolace.

    Lze použít v kombinaci se všemi drenážemi  
GUTJAHR a izolačními páskami DiProtec®.

1

2

3

Příklad: 
 1  ProFin® DP17 základní profil
+  2  ProFin® BL49 nástavec
=  3  66 mm celková výška hrany

35 mm

41 mm

45 mm

11 mm

17 mm

21 mm

80 mm

86 mm

90 mm

60 mm

66 mm

70 mm

DP11
ProFin®

Hrana 
drenážního 
profilu bez 
nástavce

DP17
ProFin®

DP21
ProFin®

BL 24
ProFin®

BL 49
ProFin®

BL 69
ProFin®

 –––––––––––– celková výška hrany ––––––––––––

NÁSTAVCE

ZÁKLADNÍ 
PROFILY

Modulární systém skládající 
se z ProFin® DP základních 
profilů a ProFin® BL nástavců
Krátký film pod www.gutjahr.
com/techniktipp
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200 31 602 FA antracitová

1 profil / 3 m
karton / 30 m  
vč. 10 spojek profilů + kotvicí set

200 31 603 FA stříbrná

200 31 612 FA antracitová

1 ks –

200 31 613 FA stříbrná

200 31 622 FA antracitová

1 ks –

200 31 623 FA stříbrná

200 31 632 FA antracitová

1 ks –

200 31 633 FA stříbrná

nebo pro konstrukce s AquaDrain® drenážemi do 80 mm - s ProFin® BL nástavci.
Ukončovací drenážní profil pro přímé lepení dlažby

■	nová generace profilů k efektivnímu, jednoduchému utěsnění izolace ve spojení s technologií 
izolačních pásek DiProtec® AB

■	 s odvodňovacími drážkami k odvodu povrchové a prosakující vody 
■	materiál: hliník, potažený práškovou barvou
■	 se zámkem pro zavěšení okapů ProRin® 
■	Oblasti použití: 

– jako ukončení okrajů 11 mm ve spojení s minerálními stěrkovými izolacemi
 –  jako ukončení okrajů drenážních konstrukcí s AquaDrain® – v kombinaci s  

ProFin® BL nástavci (viz str. 60)
 –  izolace DiProtec® SDB, KSK a minerální stěrkové izolace 

+ ProFin® BL24 = 35 mm celková výška hrany 
+ ProFin® BL49 = 60 mm celková výška hrany 
+ ProFin® BL69 = 80 mm celková výška hrany

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

■	pevně svařované

■	pevně svařované

■	pevně svařované

ProFin® DP11  vnější roh 90°
185 m m

185 m
m

ProFin® DP11  vnější roh 135°
185 m m

185 m m

ProFin® DP11  vnitřní roh 90°

150 m m

15
0 
m
m

69

75

23
20

11

61

Pro všechny profily platí následující: 1 spojka profilů + kotvicí sada, na každý roh 2 spojky profilů + kotvicí sada

ProFin® DP11  
základní profil

Systémové komponenty | str. 78

DiProtec® AB-K  
butylová izolační páska s 
umělohmotným lícem

DiProtec® AB-KV  
butylová izolační páska um.hmota/
vlies pro minerální izolační stěrky

DiProtec® AB-V  
butylová izolační páska s lícem z 
vliesu pro minerální izolační stěrky

DiProtec® KSK-AB
bitumenová izolační 
páska za studena

S

S

S

S

S

S

S
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200 17 402 DE antracitová

1 profil/3 m
karton / 30 m  
vč. 10 spojek profilů + kotvicí set

200 17 403 DE stříbrná

200 17 412 DE antracitová

1 ks –

200 17 413 DE stříbrná

200 17 912 DE antracitová

1 ks –

200 17 913 DE stříbrná

200 17 432 DE antracitová

1 ks –

200 17 433 DE stříbrná

■	nová generace profilů k efektivnímu, jednoduchému utěsnění izolace ve spojení s technologií 
izolačních pásek DiProtec® AB

■	 s odvodňovacími drážkami k odvodu povrchové a prosakující vody
■	materiál: hliník, potažený práškovou barvou
■	 se zámkem pro zavěšení okapů ProRin®
■	Oblasti použití: 

– jako ukončení s 17 mm hranou
 –  jako ukončení okrajů drenážních konstrukcí s AquaDrain® – v kombinaci s  

ProFin® BL nástavci (viz str. 60)
 –  izolace DiProtec® SDB, KSK a minerální stěrkové izolace  

+ ProFin® BL24 = 41 mm celková výška hrany 
+ ProFin® BL49 = 66 mm celková výška hrany 
+ ProFin® BL69 = 86 mm celková výška hrany

■	pevně svařované

■	pevně svařované

■	pevně svařované

Drenážní ukončovací profil

ProFin® DP17 
základní profil

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

pro konstrukce s AquaDrain® drenážemi do 86 mm – s ProFin® BL nástavci.

17

67

23
20 69

75

ProFin® DP17 vnější roh 90°

ProFin® DP17 vnější roh 135°

ProFin® DP17 vnitřní roh 90°

185 mm

185 m
m

185 mm
185 mm

150 mm

15
0 

m
m

Systémové komponenty | str. 78

DiProtec® AB-K  
butylová izolační páska s 
umělohmotným lícem 

DiProtec® AB-KV  
butylová izolační páska um.hmota/
vlies pro minerální izolační stěrky

DiProtec® AB-V  
butylová izolační páska s lícem z 
vliesu pro minerální izolační stěrky

DiProtec® KSK-AB
bitumenová izolační 
páska za studena

Pro všechny profily platí následující: 1 spojka profilů + kotvicí sada, na každý roh 2 spojky profilů + kotvicí sada

 = sklademS
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200 22 502 VE antracitová

1 profil/3 m
karton / 30 m  
vč. 10 spojek profilů + kotvicí set

200 22 503 VE stříbrná

Drenážní profil pro Watec®Drain KP+

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

nebo pro konstrukce s drenážemi AquaDrain® do 90 mm – s krytím ProFin® BL.

75

200 22 512 VE antracitová

1 ks –

200 22 513 VE stříbrná

200 22 712 VE antracitová

1 ks –

200 22 713 VE stříbrná

200 22 532 VE antracitová

1 ks –

200 22 533 VE stříbrná

185 mm
185 mm

185 mm

185 m
m

150 mm

15
0 

m
m

■	nová generace profilů k efektivnímu, jednoduchému utěsnění izolace ve spojení s technologií 
izolačních pásek DiProtec® AB

■	 s odvodňovacími drážkami k odvodu povrchové a prosakující vody
■	materiál: hliník, potažený práškovou barvou
■	 se zámkem pro zavěšení okapů ProRin®
■	Oblasti použití: 

–  jako ukončení s 21 mm hranou v kombinaci Watec®Drain KP+ tenkovrstvá drenáž
 –  jako ukončení okrajů drenážních konstrukcí s AquaDrain® – v kombinaci s  

ProFin® BL nástavci (viz str. 60)
 –  izolace DiProtec® SDB, KSK a minerální stěrkové izolace  

+ ProFin® BL24 = 45 mm celková výška hrany 
+ ProFin® BL49 = 70 mm celková výška hrany 
+ ProFin® BL69 = 90 mm celková výška hrany

■	pevně svařované

■	pevně svařované

■	pevně svařované

ProFin® DP21 vnější roh 90°

ProFin® DP21 vnější roh 135°

ProFin® DP21 
základní profil

ProFin® DP21 vnitřní roh 90°

Systémové komponenty | str. 78

DiProtec® AB-K  
butylová izolační páska s 
umělohmotným lícem

DiProtec® AB-KV  
butylová izolační páska um.hmota/
vlies pro minerální izolační stěrky

DiProtec® AB-V  
butylová izolační páska s lícem z 
vliesu pro minerální izolační stěrky

DiProtec® KSK-AB
bitumenová izolační 
páska za studena

Pro všechny profily platí následující: 1 spojka profilů + kotvicí sada, na každý roh 2 spojky profilů + kotvicí sada
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210 72 232 ED antracitová, 24 mm

1 ks –

210 72 233 ED stříbrná, 24 mm

210 72 262 ED antracitová, 49 mm

1 ks –

210 72 263 ED stříbrná, 49 mm

210 72 282 ED antracitová, 69 mm

1 ks –

210 72 283 ED stříbrná, 69 mm

210 70 132 ED antracitová, 24 mm

1 nástavec / 3 m
karton / 30 m  
vč. 10 spojek

210 70 133 ED stříbrná, 24 mm

210 70 162 ED antracitová, 49 mm

1 nástavec  / 3 m
karton / 30 m  
vč. 10 spojek

210 70 163 ED stříbrná, 49 mm

210 70 182 ED antracitová, 69 mm

1 nástavec  / 3 m
karton / 30 m  
vč. 10 spojek

210 70 183 ED stříbrná, 69 mm

v kombinaci se základními profily ProFin® DP11 / DP17 / DP21
Krytí čela profilů pro různé konstrukční výšky

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

■	 zakrývá v kombinaci se základními profily ProFin® DP11, 17, 21 konstrukci o výšce  
35–90 mm – viz modulární systém str. 56

■	materiál: hliník, potažený práškovou barvou
■	 voda je odváděna za krytím
■	 separace nástavce od základního profilu = nejefektivnější zmírnění střihového napětí na izolaci

ProFin® BL24/49/69 
nástavec/krytí čela profilu 

■	pevně svařované 
■	 185 x 185 mm

ProFin® BL24/49/69 
krytka-vnější roh 90°

celková výška hrany v mm

 BL24 BL49 BL69
DP11 35 mm 60 mm 80 mm
DP17 41 mm 66 mm 86 mm
DP21 45 mm 70 mm 90 mm

Pro všechny profily platí: na jeden profil 1 spojka, na jeden roh 2 spojky

h

h
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210 72 332 ED antracitová, 24 mm

1 ks –

210 72 333 ED stříbrná, 24 mm

210 72 362 ED antracitová, 49 mm

1 ks –

210 72 363 ED stříbrná, 49 mm

210 72 382 ED antracitová, 69 mm

1 ks –

210 72 383 ED stříbrná, 69 mm

210 72 432 ED antracitová, 24 mm
1 ks  
(vč. 2 spojek)

–

210 72 433 ED stříbrná, 24 mm

210 72 462 ED antracitová, 49 mm
1 ks  
(vč. 2 spojek)

–

210 72 463 ED stříbrná, 49 mm

210 72 482 ED antracitová, 69 mm
1 ks  
(vč. 2 spojek)

–

210 72 483 ED stříbrná, 69 mm

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

■	pevně svařované
■	 185 x 185 mm

ProFin® BL24/49/69 
krytka-vnitřní roh 90°

■	pevně svařované
■	 185 x 185 mm

ProFin® BL24/49/69 
krytka-vnější roh 135°

h

h
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200 40 532 DP antracitová
1 ks –

200 40 533 DP stříbrná

200 40 712 DP antracitová
1 ks –

200 40 713 DP stříbrná

200 40 512 DP antracitová
1 ks –

200 40 513 DP stříbrná

200 40 502 DP antracitová
1 profil/3 m

karton/21 m  
vč. 7 spojek profilů +  
upevňovací set200 40 503 DP stříbrná

■	pevně svařované

■	pevně svařované

■	pevně svařované

■	nová generace profilů k efektivnímu, jednoduchému utěsnění izolace ve spojení s technologií 
izolačních pásek DiProtec® AB

■	 s odvodňovacími drážkami k odvodu povrchové a prosakující vody
■	materiál: hliník, potažený práškovou barvou
■	 se zámkem pro zavěšení okapů ProRin®
■	Oblasti použití: 

– jako ukončení okrajů drenážních konstrukcí s AquaDrain®
 – izolace DiProtec® SDB, KSK a minerální stěrkové izolace

Drenážní profil pro keramiku a přírodní kámen

ProFin® DP30 vnější roh 90°

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

ProFin® DP30 vnější roh 135°

ProFin® DP30 vnitřní roh 90°

185 mm

185 m
m

185 mm
185 mm

150 mm

15
0 

m
m

30

80

23
20 69

75

ProFin® DP30 
základní profil

Systémové komponenty | str. 78

DiProtec® AB-K  
butylová izolační páska s 
umělohmotným lícem

DiProtec® AB-KV  
butylová izolační páska um.hmota/
vlies pro minerální izolační stěrky

DiProtec® AB-V  
butylová izolační páska s lícem z 
vliesu pro minerální izolační stěrky

DiProtec® KSK-AB
bitumenová izolační 
páska za studena

Pro všechny profily platí: na 1 profil 1 spojka profilů + upevňovací set, na každý roh 2 spojky + upevňovací set

S
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S
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201 70 832 ED antracitová, 24 mm

1 ks –

201 70 833 ED stříbrná, 24 mm

201 70 862 ED antracitová, 49 mm

201 70 863 ED stříbrná, 49 mm

201 70 882 ED antracitová, 69 mm

201 70 883 ED stříbrná, 69 mm

208 80 402 PV antracitová
1 ks –

208 80 403 PV stříbrná

208 80 132 FA antracitová, 11 mm

1 ks –

208 80 133 FA stříbrná, 11 mm

208 80 142 DE antracitová, 17 mm

208 80 143 DE stříbrná, 17 mm

208 80 152 VE antracitová, 21 mm

208 80 153 VE stříbrná, 21 mm

208 80 162 DP antracitová, 30 mm

208 80 163 DP stříbrná, 30 mm

■	 	k zakrytí spojů hran u profilů ProFin® DP11 / DP17 / DP21 / DP30 
(není nutné při použití krytí ProFin® BL)

ProFin® DP11/17/21/30 
krytka čela profilu

■	 spojuje a zakrývá spoje profilů ProFin® DP
■	poznámka: dodává se jako součást balení profilů: na 1 profil 1 spojka, na 1 roh 2 spojky
■	 45 mm široká

ProFin® DP spojka profilů

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Příslušenství pro ProFin® DP základní profily

Příslušenství pro ProFin® BL nástavce
■	 spojuje a zakrývá spoje krytí ProFin® BL
■	poznámka: dodává se jako součást balení: 

na jedno krytí 1 spojka, na dva rohy 2 spojky 
■	 45 mm široká

ProFin® BL  
spojka krytí

Příslušenství pro všechny ProFin® základní profily

 = sklademS
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Ošetření prostředky Lithofin - profesionální řešení!

pro lepenou pokládku s minerálními izolačními stěrkami
Ukončovací profil

200 30 213 RA stříbrná 1 ks –

■	pevně svařovanéProFin® RA 
vnější roh 90°

185 m m

185 m
m

200 30 203 RA stříbrná 1 profil/3 m karton / 30 m  
vč. 10 spojek profilů + kotvicí set

■	ukončovací profil pro tenkovrstvou pokládku s alternativní izolací 
■	 jako zakončení okrajů minerálních stěrkových izolací s pokládkou drenážní dlažby 
■	 v kombinaci s lepenou fólií pro střešní terasy
■	materiál: hliník, potažený práškovou barvou
■	 se zámkem pro zavěšení okapů ProRin® 

 – izolace DiProtec® SDB, KSK a minerální stěrkové izolace 
– v kombinaci s ProFin® KL drenážní lištou

ProFin® RA
ukončovací profil

23
20 72

50

75

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

208 80 403 PV stříbrná 1 ks –

■	 spojuje a zakrývá spoje profilů ProFin® RA
■	poznámka: dodává se jako součást balení profilů: na 1 profil 1 spojka, na 1 roh 2 spojky
■	 45 mm široká

ProFin® DP  
spojka profilů

Příslušenství pro ProFin® RA profily

Pro všechny profily platí: na 1 profil 1 spojka profilů + kotvicí set, na každý roh 2 spojky profilů + kotvicí set

S
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Ošetření prostředky Lithofin - profesionální řešení!

200 60 352 BB antracitová
1 krytka/ 
2,25m

–

200 60 353 BB stříbrná

208 81 722 RB antracitová
1 ks –

208 81 723 RB stříbrná

200 82 723 BB 200, stříbrná 1 ks –

208 81 712 RB antracitová
1 ks –

208 81 713 RB stříbrná

200 82 713 BB 200, stříbrná 1 ks –

200 62 353 BB 200er, stříbrná
1 krytka/ 
2,25m

–

■	 k prodloužení profilových ramen všech profilů ProFin® o 43 mm na celkově 90 mm
■	na 1 profil v dodávce 1 spojka profilů se šrouby
■	materiál: hliník s povrchem z práškové barvy

■	 vč. 2 ProRin® RB spojek profilů se šrouby

■	 vč. 2 ProRin® RB spojek profilů se šrouby

■	 k prodloužení profilových ramen všech profilů ProFin® o 153  mm na celkově 200 mm
■	dodáváno s 1x ProRin® spojkou profilů se šrouby
■	materiál: hliník s povrchem z práškové barvy

208 81 702 RB antracitová
1 ks –

208 81 703 RB stříbrná

200 82 703 BB 200, stříbrná 1 ks –

ProFin® BB-90 balkonová  
krytka, 90 mm výška

pro obložení čela balkonů
Balkónová krytka, prodloužení všech čel okrajových profilů ProFin®

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Příslušenství pro ProFin® BB 
■	 vč. šroubů
■	 pojí konce profilů balkonových krytek ProFin® BB; u ProFin BB součástí balení
■	 45 mm široká

ProFin® RB spojka profilů
ProFin® BB spojka profilů

ProRin® RB vnější roh 90°
ProRin® BB-200 vnější roh 90° 

ProFin® BB-200 balkonová 
krytka, 200 mm výška

ProRin® RB vnější roh 135°
ProRin® BB-200 vnější roh 135°

20
0 

25
28

20
0 

m
m

100 mm

112 mm

120 mm

120 mm
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GUTJAHR Systém balkónových okapů a svodů.

Optimální svod vody 
z povrchu balkónů
a teras.
Kvalitní, kompletní řešení
z hliníku.

Inteligentní systém komponentů.

ProRin® - kompletní systém hliníkových okapů a svodů 
zajišťuje cílené, celoplošné odvodňování dle DIN 
1986-100.

Systém komponentů byl koncipován jako stavebnice. 
Balkónové okapy lze zavěsit zcela jednoduše bez letování 
či lepení do výřezů profilů. Kompletní odvodnění pomocí 
svodů probíhá rychle a čistě díky nasazovacímu systému 
svodů z hliníku ProRin® AL.

ProRin® je prvním systémem z hliníku potažený práško-
vou barvou. Díky tomu je lehký, již od pohledu vysoce 
kvalitní a především dlouhodobě funkční. Zajišťuje 
cílené a řádné odvodnění a nabízí spolu s ostatními 
prvky systému ProRin® kompletní řešení.

Výhody

■ Odolný povětrnostním vlivům: 
Vysoce kvalitní systém z hliníku potažený práškovou 
barvou.

■ Jednoduchý: 
Díky promyšlenému modulárnímu systému prvků.

■ Čistý: 
Žádné letování či lepení díky inteligentnímu systému 
napojení. 

■ Chytrý: 
Aplikaci a montáž zvládne jeden řemeslník. 

Nedostatečné odvodnění balkónů 
způsobuje obtíže!

Nekontrolovaný odtok vody může rychle vést k reklama-
ci či sanaci. Špinavá voda stékající samovolně po čelních 
stranách balkónu zanechává ošklivé šmouhy a tím je 
stavba trvale poškozována.
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Montáž okapů ProRin® pouhým zavěšením do 
profilů GUTJAHR a zabezpečení pomocí 
aretačních prvků. Pomocí spojek lze okapy velice 
snadno, rychle a bezpečně spojit. Tím odpadá 
nutnost letování či lepení. Kompaktní rozměry 
systému umožňují montáž i v případě minimální 
vzdálenosti mezi balkónovým krakorcem a 
zábradlím. ProRin® BR/AL je univerzálně 
použitelný a nabízí kompletní systém nejen pro 
odvodňování pomocí svodů, ale i pro chrliče.

Kompletní systém

1

1

2

2

12

2

3

4

4

5

6

7

8

8

9

10

11

 1 ProRin® BR balkonový okap
 2 ProRin® BR spojka okapu
 3 ProRin® BR rohový okap
 4 ProRin® BR ukončení okapu
 5 ProRin® BR okap s odtokem
 6 ProRin® RB spádový profil
 7 ProRin® BR modul pro zábradlí 
 8 ProRin® AL koleno
 9 ProRin® AL spojovací svod
 10 ProRin® AL svod
 11 ProRin® AL rozdvojka svodu
12 ProRin® AL objímka
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200 50 202 BR antracitová
1 okap/3 m karton/30 m

200 50 203 BR stříbrná

200 50 232 BR antracitová
1 ks –

200 50 233 BR stříbrná

200 50 332 BR antracitová
1 ks –

200 50 333 BR stříbrná

200 50 342 BR antracitová
1 ks –

200 50 343 BR stříbrná

■	pevně svařované – včetně aretačních spon

■	pevně svařované – včetně aretačních spon

■	pevně svařované – včetně aretačních spon

■	okapy pro kompletní odvod vody z balkónů
■	materiál: hliník, potažený práškovou barvou
■	 zavěsitelný do profilů ProFin® a ProRin®
■	prostor pro montáž (hloubka) cca 75mm

ProRin® BR rohový okap 90°
235 mm

235 m
m

ProRin® BR rohový okap 135°
235 mm

235 mm

pro kompletní odvodnění.
Systém balkónových okapů a svodů z hliníku

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

ProRin® BR vnitřní roh 90°

200 mm

20
0 

m
m

ProRin® BR okap

 1 ProRin® BR balkonový okap
 2 ProRin® BR spojka okapů
 3 ProRin® BR rohový okap
 4 ProRin® BR ukončení okapu
 5 ProRin® BR okap s odtokem
 6 ProRin® RB spádový profil
 7 ProRin® BR modul pro zábradlí 
 8 ProRin® AL koleno
 9 ProRin® AL spojovací svod
 10 ProRin® AL svod
 11 ProRin® AL rozdvojka svodu
12 ProRin® AL objímka

Kompletní systém

1

1

2

2

12

2

3

4

4

5

6

7

8

8

9

10

11

S

S

S

S
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200 50 222 BR antracitová
1 ks –

200 50 223 BR stříbrná

200 50 212 BR antracitová
1 ks –

200 50 213 BR stříbrná

200 50 242 BR antracitová
1 ks –

200 50 243 BR stříbrná

200 50 282 BR antracitová
1 ks –

200 50 283 BR stříbrná

200 50 272 BR antracitová
1 ks –

200 50 273 BR stříbrná

200 50 252 BR antracitová
1 ks –

200 50 253 BR stříbrná

■	 včetně těsnění a seřizovacích šroubů
■	nastavitelný
■	 šířka 65 mm

■	 z plastu odolného UV záření
■	 k nalepení pomocí ARDEX CA 20 P nebo ARDEX CA 20 S

■	pevně svařovaný
■	Ø 50 mm
■	 včetně aretačních spon

■	 k upevnění na okap s odtokem a rohový okap ProRin® 
■	 včetně 2 samořezných nerezových šroubů k upevnění

■	pevně svařované
■	Ø 50 mm
■	 včetně aretačních spon

■	pevně svařované – včetně aretačních spon
■	okapový díl s vnitřním vykrojením 20 x 50 mm (h x š) k montáži mezi konzolovou desku  

a sloupek zábradlí
■	umožní použití balkonových okapů ProRin® až do vestavné polohy ≥ 55 mm
■	upozornění: snižuje průměr odvodnění parciálně o cca 40%

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

ProRin® BR spojka okapu

ProRin® BR ukončení okapu

ProRin® BR  okap s odtokem 
DN 50

ProRin® BR chrlič

Ø (vnější) = 50 mm

95
 m

m

ProRin® BR rohový okap
s odtokem DN50

235 mm

235 m
m

ProRin® BR modul s vykrojením 
pro zábradlí
200 mm

200 mm

20
0 

m
m
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200 60 552 RB antracitová
1 profil/2,25 m –

200 60 553 RB stříbrná

208 81 712 RB antracitová
1 ks –

208 81 713 RB stříbrná

208 81 722 RB antracitová
1 ks –

208 81 723 RB stříbrná

200 60 362 RB antracitová
1 profil/2,25 m –

200 60 363 RB stříbrná

200 60 372 RB antracitová
1 profil/2,25 m –

200 60 373 RB stříbrná

208 81 702 RB antracitová
1 ks –

208 81 703 RB stříbrná

■	 k použití systému okapů ProRin® BR ve spádu
■	 krytí je nasazeno na postranní a čelní strany konstrukce, v případě okapu ve spádu nutno použít 

spádové kryté profily ProRin® RB 
■	 jeden profil obsahuje v balení i 2 žlabové úchytky a 1 ProRin® RB spojku profilů se šrouby
■	 alternativně lze okapové a spádové kryté profily aplikovat s ARDEX CA 20 P nebo ARDEX CA 20 S

■	 vč. 2 ProRin® RB spojek profilů se šrouby

■	 vč. 2 ProRin® RB spojek profilů se šrouby

■	použití se spádovým profilem ProRin® RB
■	profil se používá na straně svodové rýny (pokud je napravo)
■	 každý profil obsahuje v balení i 2 žlabové úchytky

■	použití se spádovým profilem ProRin® RB
■	profil se používá na straně svodové rýny (pokud je nalevo)
■	 každý profil obsahuje v balení i 2 žlabové úchytky

■	 vč. šroubů
■	 spojuje spádové profily ProRin® RB, dodávána jako součást balení ProRin® RB

vhodných pro všechny profily ProFin®.
Systém obvodových spádových krycích profilů

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

ProRin® RB spádový profil  
90 mm výška

ProRin® RB vnější roh 90° 

ProRin® RB vnější roh 135° 

ProRin® RB spádový profil – 
pravý   90/125 mm výška 

90 mm

125 mm2250 mm

90 mm

125 mm 2250 mm

200 60 261 RB 200 60 271 RB 

ProRin® RB spádový profil – 
levý   90/125 mm výška 

Příslušenství k ProRin® RB
ProRin® RB spojka profilů

90 mm

2250 mm

90 mm

125 mm2250 mm

90 mm

125 mm 2250 mm

200 60 261 RB 200 60 271 RB 

stěna domu

vlevo

vpravo
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200 60 382 GB antracitová
1 profil/2,25 m –

200 60 383 GB stříbrná

200 60 392 GB antracitová
1 profil/2,25 m –

200 60 393 GB stříbrná

■	 k systému okapů ProRin® GB ve spádu - vlevo
■	 zavěšení okapu ProRin® BR na bočních stranách a čele přímo do ukončovacího profilu
■	 každé balení obsahuje 2 žlabové úchytky

■	 k systému okapů ProRin® GB ve spádu - vpravo
■	 zavěšení okapu ProRin® BR na bočních stranách a čele přímo do ukončovacího profilu
■	 každé balení obsahuje 2 žlabové úchytky

208 80 540 stříbrná
sáček/ 
2 ks

–

přímé zavěšení, vhodný pro všechny profily ProFin®.
Systém hliníkových krycích spádových profilů

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

■	poznámka: 2 držáky profilů vč. šroubů – jako součást balení ProRin® RB/GBProRin® RB montážní set

ProRin® GB spádový profil – 
levý   50/105 mm výška 

50 mm

105 mm2250 mm

50 mm

105 mm
2250 mm

200 60 281 GB 200 60 291 GB 

ProRin® GB spádový profil – 
pravý   50/105 mm výška 

Příslušenství k ProRin® RB/GB

oblast nastavení 
43 mm

50 mm

105 mm2250 mm

50 mm

105 mm
2250 mm

200 60 281 GB 200 60 291 GB 

stěna domuvlevo

vpravo

 = sklademS

4323 kartuše, 310 ml, bílá karton/ 
12 ks

–
4324 kartuše, 310 ml, šedá

Systémové příslušenství:
■	bez rozpouštědel - bez silikonů - vyrovnává pnutí
■	 k použití na zlehka vlhké podklady
■	 silná lepící síla a perfektní přídržnost na kovech, dřevě, polystyrolových plastech, práškovaných 

profilech a minerálních podkladech

ARDEX CA 20 P  
SMP-montážní lepidlo

S

S

8122 kartuše, 290 ml, bílá karton/ 20 ks –

■	bez rozpouštědel a vody
■	přetíratelné
■	 silná lepicí síla
■	 vytvrzuje bez pnutí - elastická spára odolná vibracím
■	   lepení profilů, soklových lišt, svorkovnicových lišt, kanálů pro kabely, tepelně izolačních desek, 

kovových profilů, profilů z dřevěných a plastových materiálů, parketových prvků, keramických 
obkladů a mnoho dalších

■	na savé a nesavé podklady

ARDEX CA 20 S  
SMP-montážní lepidlo, rychlé

NOVÉ

S
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200 50 712 AL antracitová
1 ks –

200 50 713 AL stříbrná

200 50 722 AL antracitová
1 ks –

200 50 723 AL stříbrná

200 50 732 AL antracitová
1 ks –

200 50 733 AL stříbrná

■	hliník, potažený práškovou barvou
■	 vč. těsnicího kroužku

■	hliník, potažený práškovou barvou
■	 vč. těsnicího kroužku, délka 50 cm
■	 výkon odvodu vody: 2,5 l/s

■	hliník, potažený práškovou barvou
■	 vč. těsnicího kroužku

ProRin® AL  
koleno  
DN 50/87°

ProRin® AL  
spojovací svod  
DN 50

Systém hliníkových spádových okapů a svodů

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

ProRin® AL  
koleno  
DN 50/45°

pro kompletní a funkční odvodnění.

2

8

3

1

4

5

6

7a

7b

1  ProRin® AL spojovací svod DN 50 
(vč. 1 ProRin® AL těsnicího kroužku)

2  ProRin® AL koleno DN 50/45° 
(vč. 1 ProRin® AL těsnicího kroužku)

3  ProRin® AL koleno DN 50/87° 
(vč. 1 ProRin® AL těsnicího kroužku)

4  ProRin® AL odbočka/rozdvojka svodu DN 50/50/45° 
(vč. 2 ProRin® AL těsnicích kroužků)

5  ProRin® AL svod DN 50 
(vč. 1 ProRin® AL těsnicího kroužku)

6  ProRin® AL adaptér napojení svodů DN 100

50
0 

m
m
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200 50 862 AL antracitová
1 ks –

200 50 863 AL stříbrná

200 50 742 AL antracitová
1 ks –

200 50 743 AL stříbrná

200 50 752 AL antracitová
1 ks –

200 50 753 AL stříbrná

200 50 772 AL antracitová
1 ks –

200 50 773 AL stříbrná

■	hliník, potažený práškovou barvou
■	 vč. těsnicího kroužku, délka 2 m

■	hliník, potažený práškovou barvou
■	 vč. těsnicího kroužku

■	pro připevnění svodů ProRin® k fasádám
■	upevnění zašroubováním na předem zabudované závitové tyče M8

■	hliník, potažený práškovou barvou
■	 vč. 2 těsnicích kroužků

200 50 781 AL pozinkovaný plech 1 ks –

■	pro napojení do stávajících svodů
■	 vč. 1 těsnicího kroužku

ProRin® AL  
adaptér napojení  
svodů 
DN 100/50/87°

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

ProRin® AL  
objímka DN 50 
se závitem  
M8

ProRin® AL  
spojovací  
objímka DN 50

Ø 103 mm

55 mm

17
5 

m
m

35
5 

m
m

80
 m

m

97 mm

21
3 

m
m

55
 m

m

137 m
m

20
00

 m
m

ProRin® AL  
odbočka/ 
rozdvojka svodu  
DN 50/50/45°

ProRin® AL  
svod  
DN 50
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Gutjahr izolační systémy

DiProtec® 
izolační systémy.
Rychlá a funkční pokládka – 
použití se systémem drenážních 
rohoží a systémem TerraMaxx®.

S izolačními systémy DiProtec® nabízí Gutjahr
další, důležitý prvek pro funkční a bezvadnou dlažbu
na balkónech a terasách.
tyto systémy jsou určeny speciálně pro drenážní 
systémy Gutjahr, u nichž je kladen důraz obzvláště na 
funkčnost a jednoduchou aplikaci.

Izolační pásy DiProtec® SDB byly vyvinuty pro kombina-
ci s tenkovrstvými drenážními rohožemi Watec®, mohou 
být ovšem aplikovány i v kombinaci s drenážními 
systémy aquaDrain® a terraMaxx®. jsou položeny volně, 
takže jsou nejen časově úsporné, ale i aplikovatelné na 
vlhký, nepřilnavý podklad.

DiProtec® KSK je použitelný pod všechny druhy drenáží 
aquaDrain® a drenážní podložky terraMaxx® a zaručuje 
díky speciálnímu materiálu optimální rovinatost. 

Nová generace izolačních pásek DiProtec® AB 
usnadňuje napojení izolace na ukončovací profily 
Gutjahr.

DiProtec® KSK samolepící bitumenový 
pás za studena

1  DiProtec® SDB izolační pás
2  DiProtec® aB-K  izolační páska
3  DiProtec® aB-V izolační páska
4  arDEX FB 9 L flexibilní lepidlo 

nebo arDEX X 90 OutDOOr 
MicroteC3 flexibilní lepidlo nebo 
arDEX X 78 MICrOtEC flexibilní 
lepidlo

DiProtec® SDB izolační pás

1

2

2

3

4

1 DiProtec® KSK samolepící bitumenový pás za studena
2 DiProtec® KSK-aB izolační páska

1

2
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■ Rychlá pokládka.  
DiProtec® SDB je ložený volně – tím odpadá příprava 
podkladu, penetrace a s ní spojená doba schnutí.

■ Integrovaná spodní geotextilie pro vyrovnání 
tlaku vodních par. Proto lze DiProtec® SDB umístit i 
na vlhké podklady či starou dlažbu.

■ Jednoduše a správně. Napojení spojů, profilů nebo 
na stěnu se systémem samolepicích izolačních pásů. 
Přímé napojení na systém profilů Gutjahr ihned, bez 
předchozího vytmelení profilových spojů.

■ Jednoduché měření, zaříznutí a dodržení šířky 
spojů. Díky vyznačeným pomocným linkám na vrchní 
straně pásu.

■ Jako pásová izolace pod veškeré drenážní rohože 
AquaDrain®, Watec®a systémy TerraMaxx®.

■ S certifikátem CE dle EN 13967.
■ S obecně platným osvědčením o zkoušce (ve 

spojení s DiProtec® AB)

Volně ložený izolační pás s vysokou 
pevností v tahu pro rychlou a snadnou 
pokládku dlažby.

Samolepící bitumenový pás za studena
speciálně optimalizovaný pro použití na 
balkonech a terasách.

Výhody

■ Optimální rovinnost a nejlepší stabilita.  
Díky speciální směsi materiálů.

■ Samolepicí pro snadné zpracování. 
Odtržitelný papír s obsahem silikonu na obou stra-
nách zabraňuje nežádoucímu slepování pásů k sobě

■ Lze použít jako pásové těsnění pod všechny 
drenáže AquaDrain® a TerraMaxx®.

■ Těsnění podle DIN 18531-5 pro terasy, balkóny, 
lodžie a podloubí, které jsou v kontaktu se zemí.

■ S certifikátem CE dle EN 13969.
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500 50 101 SD role, 1 x 10 m role/10 m2 paleta/150 m2

500 50 114 aB
role, svrchní část z umělé hmoty, šířka 
150 mm 

role/20 m –

500 50 115 aB
prefabrikovaný vnitřní roh 90°  
150 x 150 mm

karton/2 ks –
500 50 116 aB

prefabrikovaný vnější roh 90° 
150 x 150 mm

500 50 112 aB
role, svrchní část z vliesu,  
šířka 150 mm

role/20 m –

■	materiál: na spodní straně pásky butyl (samolepící); svrchní část z umělé hmoty
■	 k izolaci spojů, pro napojení zeď/podlaha
■	 k izolaci spojů mezi DiProtec® SDB a ukončovacími profily ProFin®

■	materiál: na spodní straně pásky butyl (samolepící); svrchní část z umělé hmoty
■	usnadňuje zpracování díky vyhotoveným rohovým dílcům
■	 aplikovatelný  také se systémem DiProtec® KSK

■	materiál: volně ložený izolační pás s vysokou pevností s matným povrchem
■	 s geotextilií na spodní straně proti tlaku vodních par
■	 aplikovatelný se všemi drenážními rohožemi aquaDrain®, Watec® a pod terraMaxx®
■	 k izolaci průměrně zatěžovaných ploch jako jsou balkóny a terasy uložené na zemině
■	 certifikát CE – v kombinaci s DiProtec® aB

■	materiál: na spodní straně pásky butyl (samolepící); svrchní část z vliesu
■	napojení na zeď pro sokl s omítkou/obkladem
■	 k napojení minerálních izolací na ukončovací profily ProFin®
■	použití při pokládce dlaždic a desek ve spojení s minerální izolační stěrkou

Volně ložený izolační pás s vysokou pevností
pro balkóny a terasy v kombinaci s drenážními rohožemi Watec®a AquaDrain®

DiProtec® SDB je vysoce kvalitní, volně ložený izolační 
pás, který umožňuje rychlou a snadnou pokládku 
dlažby, u které odpadá nutnost přípravy podkladu či 
aplikace penetrace. Inteligentní spojovací systém 
izolačních pásek umožňuje nejen rychlou, ale i bezpeč-
nou pokládku dlažby. DiProtec® SDB byl koncipovaný 
speciálně pro kombinaci se systémem armovaných, 
tenkovrstvých drenážních rohoží WatecDrain® KP+. Lze 
ji ovšem použít ke všem drenážím aquaDrain®
a terraMaxx®.

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

DiProtec® AB-K  
butylová izolační 
páska (líc z umělé  
hmoty)

DiProtec® AB-K vnitřní roh
DiProtec® AB-K vnější roh

DiProtec® SDB  
izolační pás

DiProtec® AB-V  
butylová izolační 
páska (líc z  
vliesové tkaniny)
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500 50 112 aB
role, svrchní část z vliesu,  
šířka 150 mm

role/20 m –

500 20 121 KS 5 l balení 1 balení –

500 20 122 Pr 1 l balení 1 balení –

500 10 101 KS role, 1 x 10 m role/10 m2 paleta/240m2

500 10 112 KS role, šířka 250 mm role/10 m  –

■	materiál: na spodní straně pásky butyl (samolepící); svrchní část z vliesu
■	napojení na zeď pro sokl s omítkou/obkladem

■	po vytvrzení již nelze rozpustit (znovu emulgovat)
■	 tím je zabráněno průniku bitumenu
■	 lze použít také na mírně vlhké podklady - průnik do hloubky do 2 cm 

hloubka průniku snižuje savost a snižuje následnou vlhkost
■	 spotřeba u běžných podkladů  100-200 ml/m² (orientační hodnota)

■	materiál: studený bitumen se speciální směsí materiálů; samolepicí
■	 izolace podle EN DIN 18531-5
■	použitelný se všemi aquaDrain® drenážemi a terraMaxx® systémy
■	 certifikát CE

■	materiál: studený bitumen se speciální směsí materiálů pro zvýšení odolnosti proti roztržení; samolepicí
■	 k izolaci spojů, pro napojení zeď/podlaha
■	 k izolaci spojů mezi DiProtec® KSK a ukončovacími profily  ProFin® DP 11
■	odtržitelný papír s obsahem silikonu na obou stranách zabraňuje nežádoucímu slepování pásů k sobě

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Bitumenový samolepící izolační pás za studena 
pro balkony a terasy v kombinaci s drenážními rohožemi AquaDrain®.

DiProtec® KSK je bitumenový samolepící izolační pás, 
který byl navržen speciálně pro aplikaci na balkóny
a terasy. Speciální vlastnosti materiálu zajišťují optimální 
rovinu bez záhybů a zabraňují nechtěnému slepení pásů. 
Speciální základní nátěr uzavírá prostupující vlhkost a 
zamezuje vzniku puchýřů a bublin.
DiProtec® KSK je kombinovatelný se všemi drenážemi 
aquaDrain® a systémem terraMaxx®.

DiProtec® AB-V  
butylová izolační 
páska (líc z  
vliesové tkaniny)

DiProtec® PR-ZE  
základní nátěr,  
primer

DiProtec® KSK  
samolepící izolační pás za 
studena

Pro bezpečnou izolaci rohů mohou být použity DiProtec® AB-K vnitřní rohy/vnější rohy. Viz str. 78.

DiProtec® KSK-AB  
izolační páska
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500 50 114 aB
role, svrchní část z umělé  
hmoty, šířka 150 mm 

role/20 m –

500 50 113 aB
role, svrchní část z umělé hmoty/
vliesu, šířka 150 mm 

role/20 m –

500 50 112 aB
role, svrchní část z vliesu, 
šířka 150 mm

role/20 m –

500 50 115 aB
prefabrikovaný vnitřní roh 90°  
150 x 150 mm

karton/2 ks –
500 50 116 aB

prefabrikovaný vnější roh 90° 
150 x 150 mm

500 10 112 KS role, šířka 250 mm role/10 m  –

■	materiál: na spodní straně pásky butyl (samolepící); svrchní část z umělé hmoty
■	 k izolaci spojů, pro napojení zeď/podlaha
■	 k izolaci spojů mezi DiProtec® SDB a ukončovacími profily ProFin®

■	materiál: na spodní straně pásky butyl (samolepící); svrchní strana 75 mm umělá hmota / 75 mm 
vlies

■	 k napojení minerálních izolací na ukončovací profily ProFin®

■	materiál: na spodní straně pásky butyl (samolepící); svrchní část z vliesu
■	napojení na zeď pro sokl s omítkou/obkladem
■	 k napojení minerálních izolací na ukončovací profily ProFin®
■	použití při pokládce dlaždic a desek ve spojení s minerální izolační stěrkou
■	 jako ukončení pásů DiProtec® SDB a KSK

■	materiál: na spodní straně pásky butyl (samolepící); svrchní část z umělé hmoty
■	usnadňuje zpracování díky vyhotoveným rohovým dílcům
■	pro tvorbu rohů u pásů DiProtec® SDB a KSK

■	 materiál: studený bitumen se speciální směsí materiálů pro zvýšenou odolnost proti roztržení; samolepicí
■	 k izolaci spojů, pro napojení zeď/podlaha
■	 k izolaci spojů mezi DiProtec® KSK a ukončovacími profily  ProFin® DP 11
■	odtržitelný papír s obsahem silikonu na obou stranách zabraňuje nežádoucímu slepování pásů k sobě

DiProtec® AB izolační pásky

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

DiProtec® AB-K  
butylová izolační 
páska (líc z  
umělé hmoty)

DiProtec® AB-KV  
butylová izolační 
páska 
(umělá hmota/vlies)

DiProtec® AB-V  
butylová izolační 
páska (líc z  
vliesové tkaniny)

DiProtec® AB-K vnitřní roh
DiProtec® AB-K vnější roh

Profily 

ProFin® SP str. 52
soklový profil

ProFin® DP11 str. 57 
drenážní profil
ProFin® DP17 str. 58 
drenážní profil
ProFin® DP21 str. 59
drenážní profil

ProFin® DP 30 str. 62
drenážní profil
ProFin® RA str. 64
ukončovací profil

ProFin® BL str. 60
nástavec/čelo profilů

DiProtec® KSK-AB  
samolepící izolační 
pás za studena
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4323 kartuše, 310 ml, bílá karton/ 
12 ks

–
4324 kartuše, 310 ml, šedá

ARDEX CA 20 P SMP-montážní lepidlo 

■	bez rozpouštědel - bez silikonů - vyrovnává pnutí
■	 k použití na zlehka vlhké podklady
■	 silná lepící síla a perfektní přídržnost na kovech, dřevě, polystyrolových plastech, práškovaných 

profilech a minerálních podkladech, přetíratelné,vhodné i pro tmelení konstrukčních spar

ARDEX CA 20 P  
SMP-montážní lepidlo

S

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

200 50 293 Br kartáčovaná ušlechtilá ocel, 25 x 15 cm (Š x V) 1 ks –

■	 kartáčovaná ušlechtilá ocel, materiál č. 1.4301
■	 k odvodňování balkónů se zábradlím nebo atikou
■	Ø (vnější) 50 mm, oboustranně prodloužitelný
■	použití v úrovni izolace

DiProtec® DRAIN-BR chrlič

DiProtec® DRAIN-BR  
balkonový chrlič

40 cm

15 cm

25 cm

12 cm
d = 50mm

arDEX CA 20 P

8122 kartuše, 290 ml, bílá karton/ 20 ks –

■	bez rozpouštědel a vody
■	přetíratelné
■	 silná lepicí síla
■	 vytvrzuje bez pnutí - elastická spára odolná vibracím
■	   lepení profilů, soklových lišt, svorkovnicových lišt, kanálů pro kabely, tepelně izolačních desek, 

kovových profilů, profilů z dřevěných a plastových materiálů, parketových prvků, keramických 
obkladů a mnoho dalších

■	na savé a nesavé podklady

ARDEX CA 20 S  
SMP-montážní lepidlo, rychlé

NOVÉ

S
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ARDEX systémy drenážní malty a  
GUTJAHR řešení spár

ARDEX  
systémy drenážní 
malty 

MorTec® SOFT  
pružná spárovací 
hmota v tubě

ARDEX EP 2000 v kombinaci s křemičitým pískem
ARDEX EP 2000 s křemičitým pískem 3,0 – 5,6 mm je 
tenkovrstvý systém drenážní malty na bázi epoxidové 
pryskyřice pro použití v kombinaci s AquaDrain® EK 
plošnými- a AquaDrain® SD schodovými drenážemi pro 
lepení přírodního kamene a keramické dlažby na 
balkónech a střešních terasách.

Výhody

■ Tenkovrstvá: 
Redukuje požadovanou konstrukční výšku o min. 25 
mm ve srovnání se systémy minerálních drenážních 
malt (cca 50 – 70 mm konstrukční výšky). Je proto 
ideální pro sanaci či pro chybějící konstrukční výšky. 

■ Funkční: 
ARDEX EP 2000 s křemičitým pískem 3,0 – 5,6 mm 
podporuje v kombinaci s drenážními rohožemi rychlé 
odvodnění a urychluje vysychání dlažby z přírodního 
kamene. Kompletní systém s drenážními rohožemi 
AquaDrain® přitom zaručuje optimální odvod vody v 
oblasti napojení dveří.

Oblast použití

Pro lepení přírodního kamene a keramiky na AquaDrain® 
plošné drenáže a schodové drenáže.

Podklad/dlažba

Požadavky na podklad: odolný v tlaku; při tepelné 
izolaci: EPS 035 DAA dh/XPS), min. 120 kPa

Vhodné podklady: 
•	 	na	zemině	ložené	terasy,	střešní	terasy,	lodžie,	

krakorcové balkóny

•	 stará	dlažba/	starý	nátěr

Spády: min. 1 % při pokládce na AquaDrain® EK

Izolace: možné všechny druhy izolace kromě bitumeno-
vé izolace spojované za tepla

Všechny vhodné krytiny pro exteriér: 
•	 	viz	technický	list	AquaDrain® EK

Konstrukční výška vč. krytiny:
Při pokládce na AquaDrain® EK, 8mm: 
•	 od	cca	43	mm	(keramická	dlažba) 
•	 od	cca	52	mm	(přírodní	kámen) 
•	 	při	formátech	od	60	mm	(přírodní	kámen)

Systémové profily: ProFin®	DP11	s	koncovkou	BL	24

Systémový drenážní rošt: AquaDrain® TM

1 ARDEX EP 2000 s křemičitým 
pískem 3,0 – 5,6 mm

2 AquaDrain® EK plošná drenáž
3 DiProtec® SDB izolační pás
4	 DiProtec® AB-K butylová 

izolační páska
5	 PE-fólie	jako	separační	vrstva 

např. AquaDrain® TR

6 ProFin®	DP11	drenážní	profil	a	
ProFin®	BL24		koncovka	

7 ProRin® BR okap
8 AquaDrain® TM-QE drenážní 

rošt
9 MorTec® SOFT pružná 

spárovací hmota v tubě

2

5

3

46

7

1

89
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■	 alternativní spárovací neutrální tmel k vytvoření elastických spár bez pnutí pro lepené nebo bodově 

fixované	dlažby	v	exteriéru	
■	pro	obklady	a	dlažby	z	keramiky,	přírodního	kamene,	betonu	bez	omezení	formátu
■	 spáry musí být čistě seškrábnuty
■	pro použití s drenážními systémy: 

- AquaDrain® EK 
- TerraMaxx® DS a TSL 
- Watec®Drain KP+

■	 1 kartuše vystačí na 12,5 m spáry, při průměru spáry 5 mm x 5 mm = 25 mm2

4984 1 kg dóza s víkem 1 ks
karton/ 
10 dóz

400	30	101	SO cementová šedá, 310 ml kartuše 1 ks

karton/20 ks
400	30	102	SO antracit, 310 ml kartuše 1 ks

400	30	104	SO písková béžová, 310 ml kartuše 1 ks

400	30	105	SO kamenná šedá, 310 ml kartuše 1 ks

S

S

S

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická 
jednotka

ARDEX systém drenážních malt

 = sklademS

8120 1000 ml 1 ks –

■	 ke snadnému vyhlazení spár z MorTec® SOFT
■	 vhodný pro keramiku, přírodní kámen i beton

ARDEX SG
vyhlazovací
prostředek 

S

Speciální spárovací výplň s jemnou strukturou pro elastické spáry bez pnutí pro  
velkoformátovou	dlažbu	v	exteriéru

pružná spárovací hmota v tubě

MorTec® SOFT   
pružná spárovací hmota v tubě

4928 25 kg PE-pytel 1 ks –

■	 k použití v kombinaci s ARDEX A 58 cementem pro rychlé potěry s redukcí smrštění nebo
■	 v	kombinaci	s	ARDEX	EP	2000	multifunkční	epoxidovou	pryskyřicí
■	 cca 17 kg křemičitého písku na m2 a cm 

Křemičitý písek   
3,0 – 5,6 mm  
suchý

S

■	pojivo na bázi epoxidové pryskyřice
■	bez rozpouštědel
■	 v kombinaci s křemičitým pískem 3,0 – 5,6 mm lze vyrobit drenážní vrstvu o tloušťce pouze 25 mm 

na AquaDrain® EK nebo AquaDrain SD  
■	po 6 hodinách pochůzná
■	poměr mísení: 1 kg ARDEX EP 2000 : 25 kg křemičitého písku 3,0 – 5,6 mm

ARDEX EP 2000  
multifunkční epoxidová 
pryskyřice

4755 25 kg papírový pytel 1 ks -

■	 výroba drenážních potěrů a malt určených pro pokládku
■	pro pokládku desek z přírodního kamene, keramických obkladů, betonových desek a chodníků v 

konstrukci balkonů a teras
■	 s	ARDURAPID	PLUS-efektem,	krystalickou	vazbou	vody
■	 spotřeba materiálu: v závislosti na mísícím poměru cementu a písku 

cca 2,6 kg prášku na m2 a cm při poměru mísení 1 : 6

S

S

ARDEX A 58  
cement pro 
rychlé potěry s 
redukcí smrštění

S
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Gutjahr řešení pro interiér

Flexibilně délkově nastavitelné,  
extra ploché designové sprchové žlaby

Díky bezrámovému designu lze sprchový žlab vyrobený 
z kartáčované nerezové oceli individuálně zkrátit na dél-
ku až 400 mm a je vhodný pro extrémně nízké instalační 
výšky od 20 mm. Variabilní odtoky také umožňují flexibil-
ní instalaci přímo na stěnu. 
Díky rychlému odtoku lze jejich pomocí realizovat také 
sprchové systémy s komfortními a wellness funkcemi.

jakožto specialista pro inovativní odvodňovací systémy 
v exteriéru zajišťuje Gutjahr již přes 30 let bezchybné 
balkóny a terasy. 
Se systémy Indortec® nabízí také bezpečná a promyšlená 
řešení pro interiér, které přináší více jistoty, komfortu a 
konstrukce bez rizika poškození a to i na kritických podkla-
dech.

Například elektrické podlahové topení - energeticky inte-
ligentní řešení vytápění, separace a izolace. Pevně a vol-
ně ložené separační rohože pro kritické podklady a velké 
formáty, výškově nastavitelný systém sprchových žlabů 
na úrovni podlahy v kombinaci se zvukově izolačním sys-
témem - ideální pro renovaci v hotelech a bytových do-
mech. 

Nová generace sprchových žlabů Indortec® FLEXDraIN z 
vysoce kvalitní kartáčované nerezové oceli činí design 
bezbariérových sprch osobitý, flexibilní a jednodušší než 
kdy dříve.

Separační a izolační 
systémy, kompletní 
systém sprchových 
žlabů a podlahového 
topení
Pro bezpečí, komfort
a dlouhotrvající funkčnost
v interiéru.
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Nová forma jistotyFlexibilně délkově nastavitelné,  
extra ploché designové sprchové žlaby

3-v-1 elektrické podlahové topení, 
separace a hydroizolace.

S Indortec® FLEXBONE nabízí Gutjahr kompletně nový 
revoluční, bezpečný separační systém pro pokládku kera-
miky a přírodního kamene na kritických podkladech. Pa-
tentovaná struktura ve tvaru kostí její jedinečné přednosti 
dělají z Indortec® FLEXBONE výkonnou a spolehlivou opo-
ru podkladu, a to zejména u velkoformátové dlažby nebo 
krytin v oblastech s vysokou zátěží.

Díky optimální rovinnosti a speciální geometrii lze 
elektrické povrchové vytápění Indortec® thErM-E vel-
mi snadno a rychle instalovat. O 38 % nižší podíl vzdu-
chových mezer než jiné systémy se postará o vysokou 
efektivitu přenosu energie, protože teplo zůstává v kon-
strukci podlahové krytiny. Kabely se nedotýkají přímo ro-
hože, to umožňuje kabel kompletně obalit nivelací nebo 
lepidlem a zajistit tak rychlý přenos tepla. Navíc zabraňu-
je zlomení kabelu a umožňuje na základě otevřené 
struktury rychle stěrkování „jedním tahem“.

Indortec® FLEXBONE -2-E představuje časově úspornou 
separaci, která se pokládá bez lepení k podkladu, tedy 
plovoucím způsobem.
Indortec® FLEXBONE Va je jako kombinovaná separace 
ideálním řešením pro silně zatěžované povrchy a velko-
formátovou dlažbu, jako i použití na vlhkých nebo čers-
tvě zhotovených podkladech.

/
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Separační systém pro plovoucí dlažbu
Pro odvětrání a separaci dlažeb v interiéru.

Indortec® FLEXBONE-2E šetří při pokládce keramiky a 
přírodního kamene v interiéru čas i peníze. jedná se to-
tiž o jedinečný separační systém, který odvětrává a od-
děluje dlažbu od pokladu bez toho, aby byl s podkla-
dem pevně spojen. Díky plovoucí pokládce je 
použitelný i na nepřilnavých, znečištěných nebo kritic-
kých podkladech a pro rychlou renovaci a obměnu 
dlažby. rovněž u památkově chráněných podlah jako 
dočasné řešení povrchů bez poškození původního pod-
kladu.

Výhody

■ 50% úspora času díky plovoucí pokládce bez  
lepení k podkladu:  
odpadají práce spojené s přípravou podkladu, sana-
cí podkladu, odvozem sutě a penetrací a lepení ro-
hoží.

■ Žádné trhliny, oddělování nebo zvlnění při po-
kládce keramické dlažby nebo přírodního kamene: 
díky bezpečnému odvětrání a separaci od podkladu

■ Zabraňuje nahromadění vlhkosti: díky rovnoměrné-
mu horizontálnímu i vertikálnímu odvětrávaní spod-
ní konstrukce prostřednictvím vzduchových kanálků 
a perforaci v rohoži. Vhodná i pro čerstvé potěry.

■ Použití na nepřilnavých podkladech: díky armova-
nému nosníku dlažby

■ Ideální pro výměnu dlažby: díky 100% separaci je 
výměna možná bez poškození podkladu, bouracích 
prací a odvozu sutě.

■ Ověřeno praxí: jako systém se používá již 15 let

Vhodné podklady

• nepřilnavé podklady jako např.: 
- PVC, linoleum, dlažby, parkety, mastné povrchy aj. 
- staré barevné nátěry 
- smíšené podklady

• čerstvé, ještě vlhké cementové potěry
•  potěry s trhlinami
•  litý asfalt
• čerstvé, ještě vlhké anhydritové potěry
• konstrukce s podlahovým topením
• dřevěné podlahy a suché potěry

Formát

•  keramická dlažba/přírodní kámen s délkou hrany min. 
20 cm (u dřevěných podkladů)

•  tloušťka dlažby min. 8 mm, přírodní kámen od 15 mm
•  spotřeba lepidla při stěrkování rohože cca 1,75 l/m²

Indortec® FLEXBONE-2E plovoucí separační rohož pro nepřilnavé pod-
klady (např. linoleum) s armovací mřížkou.

Zbytková vlhkost v podkladu se rovnoměrně rozdělí v systému kanálků 
a díky perforaci v rohoži se odpaří spárami v podkladu nebo soklovými
odvětravacími profily.
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108 80 207 uB role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/10 m –

108 80 208 uB role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/25 m –

108 80 801 DS nerezová ocel s pogumovanými držadly 1 ks –

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednot-
ka

■	 robustní a praktické nářadí k jednoduchému a přesnému zastřihnutí všech drenážních rohoží a de-
sek aquaDrain®, Indortec® FLEXBONE, Indortec® thErM-E, Watec® a izolačního pásu DiProtec® SDB

Příslušenství

600 21 120 ZE role, 3 mm, 20,00 x 1,00 m role/20 m2 paleta/120 m2

600 21 102 ZE desky, 3 mm, 2,00 x 1,00 m karton/10 m2 paleta/120 m2

■	materiál: perforovaná, speciálně tvarovaná odolná plastová fólie (PP), tloušťky cca 3 mm, 
na horní straně s armovací mřížkou

■	 armovací nosný systém pro keramickou dlažbu a přírodní kámen v interiéru
■	 vhodné i pro nepřilnavé podklady a jako výměnná podlaha
■	při použití s aquaDrain® tr, armovanou separační tkaninou lze také použít jako snadno vyměnitel-

nou podlahu pro stávající podklad, který má být chráněn

■	 3-v-1 Páska nahrazuje aquaDrain® SK krycí pásku pro spoje drenážních rolí,  
Watec® BW spárovou pásku a Watec® FS krycí pásku

■	překrývá spáry sousedních drenážních rohoží
■	 centrální perforace pro oddělení

108 80 205 ST role, šířka 100 mm role/25 m –

■	 samolepicí
■	 zakrývá spoje se sousedními drenážními deskami/rohožemi IndorTec® FLEXBONE-2E

108 80 303 rD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x h)  role/20 m –

■	 se samolepicí nohou
■	 zabraňuje pnutí krytiny
■	 k použití mezi přilehlé stavební části a Indortec® FLEXBONE-2E
■	 jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím v rozmezí 10 mm

IndorTec® FLEXBONE-2E  
separační systém

AquaDrain®  
nůžky na drenážní rohož

AquaDrain® UB  
univerzální krycí páska

Watec® ST  
armovací páska

AquaDrain® RD 
samolepicí okrajová páska

108 80 104 tr role, 1 x 50 m role/50m2 –

■	pro ochranu stávajících podkladů a odnímatelných podlah pod Indortec® FLEXBONE-2E
■	optimalizovaná rovinnost díky armování
■	materiál: PE
■	 tloušťka: cca 0,2 mm

AquaDrain® TR  
armovaná separační tkanina

S

S

S

S

S

S
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Vysoce zatížitelný kombinovaný separační systém 
Pro více zatížené plochy a velkoformátové dlažby v interiéru.

Indortec® FLEXBONE-Va s geotextílií na spodní straně je 
vysoce zatížitelný kombinovaný separační systém s vý-
bornou přilnavostí v tahu i smyku. Díky tomu je systém 
schopen odbourat i intenzivní pohyby z kritických pod-
kladů a dynamické síly působící shora. Indortec® 
FLEXBONE-Va nabízí dosud nepoznanou jistotu při po-
kládce vysoce zatížitelné dlažby a velkoformátové dlaž-
by. Možné použít i jako kombinovanou izolaci v mokrých 
prostorách.

Indortec® FLEXBONE-Va kombinovaný separační systém s kašírovanou 
geotextílií na spodní straně.

Výhody

■  Vysoce výkonná separace s nejlepšími hodnotami 
(protokol MPA Wiesbaden): perfektní pro pokládku 
velkoformátové dlažby a pro silně zatěžované plochy 

■  Bezpečná separace díky patentované struktuře (kosti): 
–  zvýšená plasticita a tím i eliminace pohybů z pokladu

 –  excelentní přilnavost ve smyku (až o 75 % vyšší než 
běžné separační rohože), která umožňuje bez problé-
mů i horizontální deformaci v podkladu až do 1,5 mm

■  Vynikající proniknutí lepidla do drážek díky tech-
nologii GripLock: nabízí ještě vyšší bezpečnost při 
vysokém zatížení 

■  Vyrovnání tlaku páry:  díky kanálkům na spodní stra-
ně rohože

■  Velmi dobré rozložení zátěže: díky vyvýšeným nosným 
plochám povrchu rohože více než 50%

■  Kombinovaná izolace: v spojení s ověřenými systé-
movými komponenty ARDEX 8+9/9L vč. příslušenství 
(např. arDEX SK 12). Ve spojení se stěrkami např. ar-
DEX K60 nebo arDEX K22 F s ar-skleněnými vlákny 
vhodná pro krytiny, jako jsou vícevrstvé parkety, tex-
tilní a elastické krytiny

Vhodné podklady v interiéru

• čerstvé, ještě vlhké cementové potěry
• čerstvé, ještě vlhké anhydritové potěry
• potěry s trhlinami
• dřevěné podlahy a suché potěry

Formát

• keramická dlažba/přírodní kámen s délkou hrany min. 
5 cm

• tloušťka krytiny: Vhodné jsou krytiny, které uvádí vý-
robce pro příslušnou oblast použití. 

• prokazatelně nižší spotřeba lepidla při stěrkování ro-
hože: cca 1,75 l/m²

1

2

3

4

1 arDEX FB 9 L nebo arDEX X 90 OutDOOr nebo arDEX X 78
2 Indortec® FLEXBONE-Va
3 keramická dlažba: ARDEX FB 9 L nebo ARDEX X 90 OUTDOOR nebo 

ARDEX X 78, přírodní kámen: ARDEX X 32
4 arDEX G 10 PrEMIuM flexibilní spárovací malta 1-10 mm
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600 20 120 FB role, 3 mm, 20,00 x 1,00 m role/20 m2 paleta/120 m2

600 20 106 FB desky, 3 mm, 0,80 x 1,00 m karton/20 m2 paleta/120 m2

600 20 102 FB desky, 3 mm, 2,00 x 1,00 m karton/10 m2 paleta/120 m2

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Příslušenství

108 80 801 DS nerezová ocel s pogumovanými držadly 1 ks –

■	 robustní a praktické nářadí k jednoduchému a přesnému zastřihnutí všech drenážních rohoží a de-
sek aquaDrain®, Indortec® FLEXBONE, Indortec® thErM-E, Watec® a izolačního pásu DiProtec® SDB

AquaDrain®  
nůžky na drenážní rohož

108 80 303 rD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x h)  role/20 m –

■	 se samolepicí nohou
■	 zabraňuje pnutí krytiny
■	 k použití mezi přilehlé stavební části a Indortec® FLEXBONE-Va
■	 jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím v rozmezí 10 mm

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska

■	materiál: speciálně tvarovaná, odolná plastová fólie (PP), tloušťky cca 3 mm,  
na spodní straně s kašírovanou geotextilií

■	nosný systém pro velkoformátovou dlažbu z keramiky/přírodního kamene, vícevrstvých parket 
nebo textilních a elastických krytin

■	 vhodná i jako izolace před vlhkostí

IndorTec® FLEXBONE-VA  
kombinovaný separační systém

doprodej

108 80 207 uB role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/10 m –

108 80 208 uB role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/25 m –

■	 3-v-1 Páska nahrazuje aquaDrain® SK krycí pásku pro spoje drenážních rolí, 
Watec® BW spárovou pásku a Watec® FS krycí pásku

■	překrývá spáry sousedních drenážních rohoží
■	 centrální perforace pro oddělení

AquaDrain® UB  
univerzální krycí páska

S

S

S

S

S
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■	 akrylátová disperze s reakčním práškem, bez rozpouštědel, na bázi cementu
■	 k bodové fixaci volně ležících krytin na aquaDrain® t+
■	dvousložková

 

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

arDEX systémové produkty

8074
těsnění sprchové desky levé
délka nohy: 105 mm

karton/ 
10 ks

–

8075
těsnění sprchové desky levé
délka nohy: 120 mm

karton/ 
10 ks

–

8076
těsnění sprchové desky pravé
délka nohy: 105 mm

karton/ 
10 ks

–

8077
těsnění sprchové desky pravé
délka nohy: 120 mm

karton/ 
10 ks

–

4023 5 kg kanystr 1 ks –

4022 25 kg kanystr 1 ks –

4235 5 kg pap. pytel 1 ks 4 ks

4024 25 kg pap. pytel 1 ks –

4682 12,5 kg pap. pytel 1 ks –

ARDEX 8

ARDEX 9

ARDEX 9 L

S

S

S

S

S

ABDICHTUNGEN   27

ARDEX SK
TRICOM Dichtset

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette 120 x 120

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen 
Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen 
sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durch-
dringungen.

Im System mit:
ARDEX S1-K Dichtmasse
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX 8+9 L Dichtmasse und Dichtkleber

Für innen und außen, Wand und Boden.

Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
Hoch reißfest und dehnungsfähig
Alkalibeständig
Beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich:
– In Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem 

Oberflächenwasser
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und 

Terrassen
– in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Braue-

reien, u.ä.

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurch-
lässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- 
und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an 
Bodenabläufe und Rohrdurchführungen.

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Über-
lappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm 
zu berücksichtigen.

Lagerung: originalverschlossen ca. 24 Monate,
in kühlen, trockenen Räumen.

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

12 cm breit, 
10 m Rolle 4AMEHKP*gbbbcb+ 4125 1 Rolle 57,60 � ---

12 cm breit, 
50 m Rolle 4AMEHKP*gbbbbe+ 4124 1 Rolle 287,50 � ---

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

120 x 120 mm 4AMEHKP*gbbbdi+ 4126 25 Stk. 158,50 � 6,34 �

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

425 x 425 mm 4AMEHKP*gbbbef+ 4127 10 Stk. 327,90 � 32,79 �

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
120 mm 4AMEHKP*bdffci+ 4178 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
115 mm 4AMEHKP*bdffbb+ 4179 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

■ k použití ve spojení s arDEX SK trICOM těsnicím setem

■ k použití ve spojení s arDEX SK trICOM těsnicím setem

ARDEX SK 20 L / SK 28 L 
těsnění sprchové  
desky levé

ARDEX SK 20 R / SK 28 R 
těsnění sprchové  
desky pravé

4178
vnitřní roh  
délka nohy: 120 mm

karton/ 
10 ks

–

4179
vnější roh  
délka nohy: 115 mm

karton/ 
10 ks

–

■	 k použití ve spojení s arDEX SK trICOM těsnicím setemARDEX SK 90/SK 270 TRICOM  
vnitřní/vnější roh

S

S

S

S

S
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  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

12 cm breit, 
10 m Rolle 4AMEHKP*gbbbcb+ 4125 1 Rolle 57,60 � ---

12 cm breit, 
50 m Rolle 4AMEHKP*gbbbbe+ 4124 1 Rolle 287,50 � ---

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

120 x 120 mm 4AMEHKP*gbbbdi+ 4126 25 Stk. 158,50 � 6,34 �

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

425 x 425 mm 4AMEHKP*gbbbef+ 4127 10 Stk. 327,90 � 32,79 �

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
120 mm 4AMEHKP*bdffci+ 4178 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
115 mm 4AMEHKP*bdffbb+ 4179 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

4125 role, 120 mm x 10 m role/10m –

4124 role, 120 mm x 50 m role/50m –

■	 těsnicí set pro flexibilní a vodotěsné přemostění dilatačních spár, rohových spár  
a rizikových míst s předpokladem trhlin. 

■	pro interiér i exteriér, stěny a podlahy

S

S

ARDEX SK 12 TRICOM  
těsnicí páska

ARDEX 8+9/9 L  
izolační stěrka a lepidlo

4747 latex, 4,8 kg kanystr 1 ks -

4964 prášek, 20 kg pap. pytel 1 ks -

■ dvousložková
■ podlahová samonivelační hmota na bázi latexu
■ optimální pro kritické podklady, opravné a renovační práce
■ aplikace bez penetrace téměř na všech podkladech 
■ spotřeba materiálu: cca 1,6 kg malty na m² / mm

ARDEX K 60 
dvousložková  
samonivelační
hmota s  
obsahem  
latexu

NOVÉ

NOVÉ

S

S
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

 = sklademS

4032 1 kg lahev 1 ks
karton / 
20 lahví

4030 5 kg kanystr 1 ks -

4028 25 kg kanystr 1 ks -

■ bez rozpouštědel
■ vázání zbytkového prachu na povrchu podkladů
■ základní propojovací nátěr, adhezní můstek a penetrace s vodoodpudivým efektem.
■ pro interiér, stěny, podlahy i stropy
■ spotřeba materiálu: podle poměru mísení s vodou

ARDEX P 51 
propojovací adhezní můstek

4661 2 kg kýbl 1 ks -

4660 8 kg kýbl 1 ks -

■ bílá umělopryskyřičná disperze bez ředidel se speciálními aditivy a křemičitým pískem
■ přednátěr a kontaktní můstek pro savé a nesavé podklady
■ pro interiér i exteriér, podlahy, stěny a stropy
■ spotřeba materiálu: cca 100 – 500 g / m² dle vlastností podkladu a použitého nářadí

ARDEX P 4 
rychlý  
multifunkční  
přednátěr

3224 stříbrošedá, 5 kg kýbl 1 ks -

■ pro šířky spár 1 – 10 mm
■ spárování, obkladů a dlažeb z keramiky, skleněné mozaiky, skleněné dlažby a přírodního kamene
■ spotřeba materiálu: závislá na šířce a hloubce spáry
■ k dispozici V 17 RůZNýCh BARVáCh: antracit, bahama béžová, bali hnědá, bazalt, tmavě hnědá, 

šedá, šedohnědá, světle šedá, jasmín, béžová jura, pergamon, pískově béžová, pískově šedá, ka-
menně šedá, bílá, cementově šedá. Podrobnosti můžete najít v cenovém katalogu arDEX - spáro-
vací hmoty a tmely

ARDEX G10 
PrEMIuM flexibilní cementová 
spárovací hmota

7649 25 kg pap. pytel 1 ks -

4735 25 kg pap. pytel 1 ks -

4087 25 kg pap. pytel 1 ks -

■ stěrková, vyrovnávací a nivelační hmota 
■ k výrobě jednotných, savých povrchů pro pokládku elastických a textilních  

podlahových krytin, parket a dlažby
■ po cca 90 minutách pochůzná
■ optimální rozlivové vlastnosti
■ spotřeba materiálu: cca 1,5 kg m² / mm

■ k fixaci a pokládce obkladů a dlažeb z kameniny a keramiky, betonu  
a přírodního kamene v interiéru i exteriéru

■ rychlá přídržnost i při nízkých teplotách
■ vysoká odolnost vůči zmrazovacím cyklům
■ odolnost proti dešti po 2 hodinách
■ spotřeba materiálu: v závislosti na podkladu a velikosti zubu zubové stěrky

■ pro celoplošné tenkovrstvé lepení keramické dlažby
■ tekuté lepidlo s libovolně nastavitelnou konzistencí
■ dlouhá doba pro zpracování.
■ vynikající celoplošné přilepení s optimálními zpracovatelskými vlastnostmi
■ spotřeba materiálu: v závislosti na podkladu a velikosti zubu zubové stěrky

ARDEX K 22 F 
anhydritová  
stěrková hmota  
zpevněná vlákny

ARDEX X 90 OUTDOOR 
MICrOtEC3  
flexibilní lepidlo

ARDEX FB 9 L 
flexibilní tekuté  
lepidlo

S

S

S

S

S

S

S

S

S

NOVÉ

4635 25 kg pap. pytel 1 ks -

■ lepidlo pro velkoformátovou dlažbu
■ flexibilní lepicí lože s měkkou a jemnou konzistencí malty, která umožňuje celoplošné uložení při 

metodě floating
■ pro tloušťky lepidlového lože do 15 mm
■ spotřeba materiálu: v závislosti na podkladu a velikosti zubu zubové stěrky

ARDEX X 78 
MICROTEC flexibilní  
lepidlo

S
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3 v 1 elektrické podlahové topení
Topení, separace a hydroizolace v jednom.

1

2

3

4

Indortec® thErM-E elektrické podlahové topení s jedno-
duchou a rychlou pokládkou. Speciální geometrie s 38 % 
nižším podílem vzduchových mezer než u běžných roho-
ží je tento systém vysoce efektivní a energeticky úspor-
ný. topný kabel je kompletně obalen nivelací nebo lepi-
dlem bez vzduchových mezer. Navíc zabraňuje 
zalomení kabelu a umožňuje na základě otevřené 
struktury rychle stěrkování „jedním tahem“. 

Výhody

  Podlahové vytápění, vysoce zatížitelná separace a 
izolace pro vlhké místnosti v jednom produktu.

   Rychlé vytopení podlahy: 
- protože topné kabely jsou zcela pokryty lepidlem 
-  protože musí být vytápěno o 38 % méně vzducho-

vých mezer.

  jednotný průměr topného kabelu pro všechny délky 
a bezspojová technologie zaručují maximálně snad-
nou instalaci a funkčnost.

  Jednoduché zpracování díky optimální rovinnosti a 
přesnému uložení topných kabelů do rohože. 

  Úspora času, rychle stěrkování „jedním tahem“.

Informace pro zpracování

Oblast použití:
•  k vytápění a temperování podlahy na vytápěných a  

nevytápěných podkladech
Vhodné podklady: 
• potěry s trhlinami a prasklinami
• dřevěné podklady a suché podlahové systémy
• duté podlahy
• smíšené podklady
• potěry z litého asfaltu
• mladé, vlhké cementové potěry
• mladé, vlhké anhydritové potěry
Požadavky na podklad: 
•  Podklady musí být rovné, odolné vůči tlaku, nosné a 

bez deformace. Pro utěsnění vlhkých a mokrých  
místností musí být spáry / spoje přepracovány 
 izolačním lepidlem a páskami

Krytiny: 
•  ideální pro velkoformáty z keramiky / přír. kamene 
•  ve spojení s vyrovnávacími hmotami, např. arDEX K60 

nebo arDEX K22 F zpevněnou vlákny, lze použít také s 
vícevrstvými parketami, textilními a elastickými krytinami

•  vhodné jsou krytiny doporučené výrobcem pro přísluš-
nou oblast použití

•  nejsou vhodné krytiny, které mají při kontaktu s vodou 
na jedné straně tendenci se prohýbat

IndorTec® ThERM-E kompletní systém
1 Indortec® thErM-E rohož
2 Indortec® thErM-E topný kabel
3 Indortec® thErM-E BF tepelné čidlo Eu, 230 V
4    Indortec® thErM-E tD dotykový termostat Eu, 230 V,  

Indortec® thErM-E tM manuální termostat Eu, 230 V nebo  
Indortec® thErM-E tW dotykový termostat s wifi, Eu, 230 V

5    keramická dlažba/přírodní kámen/dřevo/laminát  
nebo textilní či elastické krytiny

6 arDEX FB 9 L nebo arDEX X 90 OutDOOr
7  dlažba: ARDEX FB 9 L nebo ARDEX X 90 OUTDOOR 

přírodní kámen: ARDEX X 32
8 arDEX G 10 PrEMIuM spárovací cementová hmota 1-10 mm

8

6

7

5
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topný kabel, 230 V
číslo výrobku délka 

kabelu
m

plocha  
m²

výkon 
ve Watt

celkový 
odpor Ohm 

(Ω)

prodejní 
jednotka

logistická 
jednotka

810 12 301 tE 12,07 1,40 138 383,95 1 ks –

810 12 302 tE 17,66 2,00 207 256,07 1 ks –

810 12 303 tE 23,77 2,60 275 192,06 1 ks –

810 12 304 tE 29,87 3,30 345 153,53 1 ks –

810 12 305 TE 35,97 3,90 413 128,05 1 ks –

810 12 306 tE 41,56 4,50 482 109,72 1 ks –

810 12 307 tE 47,67 5,10 555 95,34 1 ks –

810 12 308 tE 53,77 5,80 619 85,49 1 ks –

810 12 309 tE 59,87 6,30 690 76,63 1 ks –

810 12 310 tE 71,57 7,50 831 63,70 1 ks –

810 12 311 tE 83,77 8,80 972 54,45 1 ks –

810 12 312 tE 95,47 10,00 1108 47,74 1 ks –

810 12 313 tE 107,67 11,30 1228 43,07 1 ks –

810 12 314 tE 119,37 12,40 1385 38,20 1 ks –

810 12 315 TE 133,80 14,00 1544 34,25 1 ks –

810 12 316 tE 155,70 16,00 1798 29,43 1 ks –

810 12 317 tE 173,50 18,00 1993 26,55 1 ks –

810 12 318 tE 193,70 20,00 2239 23,63 1 ks –

810 12 319 tE 227,00 23,00 2618 20,20 1 ks –

810 12 320 tE 244,50 25,00 2810 18,83 1 ks –

810 12 321 tE 266,30 27,00 3070 17,23 1 ks –

820 10 100 tE deska 6 mm, 0,98 x 0,79 m deska 0,77 m² paleta/120 m²

820 10 101 tE role 6 mm, 0,98 x 12,75 m role 12,5 m² paleta/75 m²

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

■	materiál: speciálně formovaná plastová fólie (PP), odolná vůči hnilobě, 
s rubem z kašírované vliesové tkaniny

■ ideální pro velkoformátové dlažby z keramiky / přírodního kamene, dřeva / laminátu, jakož i pro 
textilní a elastické obklady

■	nosný systém pro topné kabely, separace a hydroizolace v jednom
■	 eliminuje napětí z podkladu, vyrovnává tlak vodních par ze zbytkové vlhkosti podkladu

IndorTec® ThERM-E 
deska, rohož

■	 testováno VDE: IEC 60800:2009 
■	 stupeň ochrany IPX7
■	pro síťové napětí 230 V
■	 tolerance odporu -5%/+10%
■	min. teplota pro pokládku 5°C
■	 jednotný průměr kabelu pro všechny délky
■	dodávka na kabelových bubnech pro usnadnění pokládky
■	 vodotěsný, precizní zakliknutí do nosné desky beze spojů mezi teplým a studeným kabelem

IndorTec® ThERM-E 
topný kabel 

S  = všechny kabely

 = sklademS

S

S

820 12 310 tE opravný set pro topný kabel 1 ks –

■	montážní návod
■	opravný kabel, černý, cca 50 cm
■	 tepelně smršťovací trubice, černá (2 ks 14 x 150 mm, 4 ks 6 x 60mm, 2 ks 6 x 36 mm)
■	 2 ks tavné pásy, mléčné 3 x 150 mm
■	 12 ks krimpovacích rukávů

IndorTec® ThERM-E 
opravný set pro  
topný kabel

S
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Příslušenství

820 12 304 tE WiFi termostat Eu, 230 V 1 ks –

■ programovatelný dotykový termostat, 100 -240 V AC, 50/60 Hz
■ včetně možnosti připojení k WiFi přes aplikaci 
■ včetně čidla NtC (12 KΩ), o 3 m délce, kompatibilní i s jinými čidly
■ vhodný pro všechny typy podlahových krytin 
■ rozměry (V/Š/H): 84/84/40 mm (21,8 mm hloubka)
■ montáž pod omítku
■ rádiová frekvence : 2,4 GHz
■ WIFI: IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
■ Bezpečnostní standard: WPA/WPA2

IndorTec® ThERM-E TW 
dotykový termostat, 
včetně čidla s WIFI připojením

 = sklademS

820 12 301 tE dotykový termostat Eu, 100-240 V 1 ks –

■ programovatelný dotykový termostat, 100 -240 V AC, 50/60 Hz
■ včetně čidla NtC (12 KΩ), o 3 m délce, kompatibilní i s jinými čidly
■ vhodný pro všechny typy podlahových krytin 
■ rozměry (V/Š/H): 84/84/40 mm (21,8 mm hloubka)
■ montáž pod omítku

IndorTec® ThERM-E TD 
dotykový termostat, 
včetně čidla

820 12 302 tE manuální termostat, 230 V 1 ks –

■ manuální elektronický On/Off-termostat, 230 V ±10 %, 50/60 Hz,  
pro regulaci teploty podlahového a elektrického topení 

■ včetně čidla, NtC (12 KΩ), o 3m délce, možné připojení externího čidla
■ rozměry (V/Š/H): 84/84/28 mm
■ montáž na omítku

IndorTec® ThERM-E TM 
manuální termostat,  
včetně čidla

S

S

820 12 303 tE černý, 3 m dlouhý 1 ks –

■ jen v kombinaci s termostatem Indortec® thErM-E tD a Indortec® thErM-E tW
■ NtC (12 KΩ)

IndorTec® ThERM-E BF 
podlahový senzor

NOVÉ

S
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednot-
ka

Příslušenství

108 80 303 rD role, 80 x 40 x 8 mm (V x Š x h)  role/20 m –

■	 se samolepicí nohou
■	 zabraňuje pnutí krytiny
■	 k použití mezi přilehlé stavební části a Indortec® FLEXBONE-Va
■	 jednoduché zaříznutí na potřebnou výšku díky vyznačeným liniím v rozmezí 10 mm

AquaDrain® RD  
samolepicí okrajová páska

108 80 801 DS nerezová ocel s pogumovanými držadly 1 ks –

■	 robustní a praktické nářadí k jednoduchému a přesnému zastřihnutí všech drenážních rohoží a de-
sek aquaDrain®, Indortec® FLEXBONE, Indortec® thErM-E, Watec® a izolačního pásu DiProtec® SDB

AquaDrain®  
nůžky na drenážní rohož

108 80 207 uB role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/10 m –

108 80 208 uB role, šířka 60 mm (2 x 30 mm) role/25 m –

■	 3-v-1 Páska nahrazuje aquaDrain® SK krycí pásku pro spoje drenážních rolí, Watec® BW spárovou 
pásku a Watec® FS krycí pásku

■	překrývá spáry sousedních drenážních rohoží
■	 centrální perforace pro oddělení

AquaDrain® UB  
univerzální krycí páska

 = sklademS

S

S

S

3 v 1 elektrické podlahové topení. 
topení, separace a hydroizolace v jednom.

keramická dlažba a 
přírodní kámen

vícevrstvé parkety 
a laminát

elastické krytiny textilní krytiny

www.gutjahr.czwww.ardex.cz

V systému s
arDEX K 60
arDEX X 78 a
arDEX X 90 OutDOOr

zlepšení útlumu 
kročejového hluku

perfektní v systému
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Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

600 30 101 SE ušlechtilá ocel,  
2.500 x 70 x 16 mm

1 profil /  
2,50 m

–

600 30 102 SE ušlechtilá ocel,
1.250 x 65 mm 1 ks –

600 30 105 SE ušlechtilá ocel, 50 mm dlouhá 1 ks –

600 30 106 SE ušlechtilá ocel,  
vnější rozměr 50 x 50 mm 1 ks –

600 30 107 SE ušlechtilá ocel,  
vnější rozměr 50 x 50 mm 1 ks –

■ materiál: ušlechtilá ocel,  kartáčovaná, materiál č. 1.4301

■ s integrovanými ventilačními kanálky pro zrychlené odvětrání vlhkých podkladů  
v kombinaci s Indortec® FLEXBONE-Va, Indortec® FLEXBONE-2E nebo Indortec® thErM-E

■ čisté pohledové zakončení hrany

■ profil zakrývá řeznou hranu soklu a zajišťuje čisté ukončení na povrchu

■ vhodný pro běžnou dlažbu o tloušťce do max. 11 mm a šířce řezu max. 67 mm -> tenčí dlažba, mo-
zaika nebo jiné podlahové krytiny do max. 10 mm a / nebo pokud má být dodatečně vytvořena izo-
lace, použijte nosník dlažby Indortec® SE - Bt, maximální tloušťka soklové krytiny je při použití nos-
níku dlažby 10 mm

■ montáž profilové / soklové dlažby proveďte s ARDEX CA 20 P (viz strana 79), nebo přišroubujte

■ poznámka: součástí dodávky profilu je vždy 1 podélná spojka na profil

■ materiál: ušlechtilá ocel, kartáčovaná, materiál č. 1.4301
■ jako nosník dlažby v kombinaci s Indortec® SE soklovým odvětrávacím profilem
■ pro soklovou dlažbu < 9 mm, mozaiku nebo jiné soklové krytiny do tloušťky max. 10 mm
■ použitelný také jako pohledová krytina s optikou ušlechtilé oceli

■ materiál: ušlechtilá ocel, kartáčovaná, materiál č. 1.4301
■ spojuje a zaslepuje spoje Indortec® SE soklových odvětrávacích profilů
■ spojka se samolepicí fólií
■ poznámka: součástí dodávky profilu je vždy 1 podélná spojka na profil

■ materiál: ušlechtilá ocel, kartáčovaná, materiál č. 1.4301
■ spojuje a zaslepuje spoje Indortec® SE soklových odvětrávacích profilů
■ spojka se samolepicí fólií

■ materiál: ušlechtilá ocel, kartáčovaná, materiál č. 1.4301
■ spojuje a zaslepuje spoje Indortec® SE soklových odvětrávacích profilů
■ spojka se samolepicí fólií

IndorTec® SE 
soklový odvětrávací profil

IndorTec® SE-BT 
nosník dlažby

IndorTec® SE 
podélná spojka na profil

IndorTec® SE 
spojka vnějších rohů 90°

IndorTec® SE 
spojka vnitřních rohů  90°

Příslušenství pro IndorTec® FLEXBONE-2E / IndorTec® FLEXBONE-VA / IndorTec® ThERM-E

Příslušenství 

16
6

70

 = sklademS



95 In
te

ri
ér

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

4747 latex, 4,8 kg kanystr 1 ks -

4964 prášek, 20 kg pap. pytel 1 ks -

7649 25 kg pap. pytel 1 ks -

4735 25 kg pap. pytel 1 ks -

4087 25 kg pap. pytel 1 ks -

3209 5 kg kýbl 1 ks -

4634 25 kg pap. pytel 1 ks -

4621 25 kg pap. pytel 1 ks -

■ dvousložková
■ samonivelační podlahová hmota na bázi latexu
■ ideální pro kritické podklady, opravy a renovace
■ lze použít na téměř všechny podklady bez penetrace
■ spotřeba materiálu: cca 1,6 kg malty na m² / mm

■ stěrková, vyrovnávací a nivelační hmota 
■ k výrobě jednotných, savých povrchů pro pokládku elastických a textilních  

podlahových krytin, parket a dlažby
■ po cca 90 minutách pochůzná
■ optimální rozlivové vlastnosti
■ spotřeba materiálu: cca 1,5 kg m² / mm

■ k fixaci a pokládce obkladů a dlažeb z kameniny a keramiky, betonu  
a přírodního kamene v interiéru i exteriéru

■ rychlá přídržnost i při nízkých teplotách
■ vysoká odolnost vůči zmrazovacím cyklům
■ odolnost proti dešti po 2 hodinách
■ spotřeba materiálu: v závislosti na podkladu a velikosti zubu zubové stěrky

■ pro celoplošné tenkovrstvé lepení keramické dlažby.
■ tekuté lepidlo s libovolně nastavitelnou konzistencí
■ dlouhá doba pro zpracování.
■ vynikající celoplošné přilepení s optimálními zpracovatelskými vlastnostmi
■ spotřeba materiálu: v závislosti na podkladu a velikosti zubu zubové stěrky

■ k pokládce a lepení keramické dlažby, kameniny, bělniny a slinuté dlažby mozaiky ze skla a porcelá-
nu, betonových dlaždic nebo na vlhkost citlivé dlažby z přírodního kamene

■ flexibilní lepidlo s dlouhou dobou pro pokládku a vysokou stabilitou
■ spotřeba materiálu: v závislosti na povrchu a velikosti zubu zubové stěrky

■ pokládka desek z přírodního a umělého kamene necitlivého na vlhkost  
bez rizika probarvení a výkvětů

■ pokládka keramické a slinuté dlažby
■ pro pokládku tenkovrstvým, středněvrstvým a silnovrstvým způsobem lepení
■ spotřeba materiálu: při hladkém podkladu a velikosti zubové stěrky 8 x 8 x 8 mm: cca 3,3 kg / m²

ARDEX K 60 
samonivelační  
hmota s obsahem 
latexu

ARDEX K 22 F 
anhydritová 
stěrková hmota 
zpevněná vlákny

ARDEX X 90 OUTDOOR 
MICrOtEC3  
flexibilní lepidlo

ARDEX FB 9 L 
flexibilní tekuté  
lepidlo

ARDEX X 77 
MICrOtEC  
flexibilní lepidlo

ARDEX X 32 
flexibilní  
univerzální  
lepidlo

 = sklademS

arDEX systémové produkty

S

S

S

S

S

S

S

S

4635 25 kg pap. pytel 1 ks -

■ lepidlo pro velkoformátovou dlažbu
■ flexibilní lepicí lože s měkkou a jemnou konzistencí malty, která umožňuje celoplošné uložení při 

metodě floating
■ pro tloušťky lepidlového lože do 15 mm
■ spotřeba materiálu: v závislosti na podkladu a velikosti zubu zubové stěrky

ARDEX X 78 
MICROTEC flexibilní  
lepidlo

S
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jednoduchý nivelační systém
pro bezpečné a rychlé vyrovnání dlaždic a desek

Nerovnosti a propadlé rohy v dlažbě jsou minulostí! Ni-
velační systém Indortec® FN vyrovnává přesně dlažbu a 
desky, a to dokonce i velké formáty. aplikace je velmi 
jednoduchá - ve třech krocích: připevněte, zaaretujte a 
zafixujte otočením. Indortec® FN je ukotven v otevřené 
spáře, takže nezpůsobuje škrábance ani stopy na povr-
chu krytiny.

Výhody

■ Jednoduchý systém nivelace dlažby pro rovnoměr-
ně vyrovnané spoje hran dlažeb.

■ Zabraňuje nežádoucím hranám a výčnělkům v 
dlažbě.

■ Nezpůsobuje žádné škrábance nebo otlačení  
na povrchu dlažby.

■ Vyrovnaná podlaha jen se 3 pohyby rukou: 
1. připevnit, 2. aretovat, 3. zafixovat otočením.

Tloušťka dlažby

• při šířce spáry 1,5 mm = 3-15  mm tloušťka
• při šířce spáry  2 + 3 mm = 3-20 mm tloušťka

Šířka spáry

• 1,5 / 2 / 3 mm

Maximální výška

• při šířce spáry 1,5 mm = 15 mm výška 
při šířce spáry 2 + 3 mm = 20 mm výška

Problém:  
nerovnoměrný povrch  
se zuby

Řešení:  
Indortec® FN nivelační  
systém

distanční sponu zasuneme 
do otevřeného spoje

připojíme klobouček a  
aretujeme 

zafixujeme otočením

klobouček odstraníme a 
znovu použijeme – distanční 
sponu vyhodíme

a dokonale rovná dlažba je 
hotová!

viz www.gutjahr.com/techniktipp

min. 6 mm

max. 30 mm

2 – 3 x

min. 6 mm

max. 30 mm

2 – 3 x
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600 90 106 FN šířka spár 1,5 mm (bílá)
pytlík/ 
100 ks

–600 90 107 FN šířka spár 2 mm (šedá)

600 90 108 FN šířka spár 3 mm (béžová)

600 90 106 FX šířka spár 1,5 mm (bílá)
karton/ 
2.000 ks

–600 90 107 FX šířka spár 2 mm (šedá)

600 90 108 FX šířka spár 3 mm (béžová)

600 90 115 FN
startovací set 1.5  
100 kloboučků + 
 300 distančních spon 1,5 mm (bílá)

 set –

600 90 120 FN
startovací set 2.0 
100 kloboučků +  
300 distančních spon 2 mm (šedá)

 set –

600 90 130 FN
startovací set 3.0 
100 kloboučků +  
300 distančních spon 3 mm (béžová)

 set –

600 90 105 FN klobouček černá/ modrá, 2-části
kýbl/ 
100 ks

–

■	materiál: PP
■	 kompletní balení kloboučků a distančních spon
■	 rovná podlaha při 3 pohybech rukou: 1. připevnit, 2. aretovat, 3. zafixovat otočením
■	pro šířku spár 1,5 mm, 2 mm a 3 mm
■	použitelný pro tloušťku dlažby 3 - 20 mm (3-15 mm při šířce spár 1,5 mm)
■	maximální výška 20 mm

■	materiál: PP
■	 spotřební materiál
■	pro šířku spár 1,5 mm, 2 mm a 3 mm

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

■	materiál: PP
■	 znovu použitelné
■	 rovná podlaha při 3 pohybech rukou: 1. připevnit, 2. aretovat, 3. zafixovat otočením

IndorTec® FN 
startovací set

IndorTec® FN 
distanční spona

IndorTec® FN  
kloboučky

ŠÍŘKA DLAŽBY v cm
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

D
ÉL

K
A

 D
LA

ŽB
Y 

v 
cm

10 200 133 100 80 100 100 100 89 80 73 75 69 71 69 61 60 59 54

15 133 89 67 53 44 67 67 59 53 48 50 46 48 46 41 40 39 36

20 100 67 50 40 40 50 50 44 40 36 37 35 36 34 31 30 30 27

25 80 53 40 32 38 40 40 36 32 29 30 28 29 28 24 24 24 24

30 100 44 40 38 33 29 33 30 27 24 25 23 24 23 20 20 20 18

35 100 67 50 40 29 28 29 25 23 21 21 20 20 20 17 17 17 15

40 100 67 50 40 33 29 25 22 20 18 19 17 18 17 15 15 15 14

45 89 59 44 36 30 25 22 20 18 16 17 15 16 15 14 13 13 12

50 80 53 40 32 27 23 20 18 16 15 15 14 14 14 12 12 12 11

55 73 48 36 29 24 21 18 16 15 13 14 13 13 12 11 11 11 10

60 75 50 37 30 25 21 19 17 15 14 13 12 12 11 10 10 10 9

65 69 46 35 28 23 20 17 15 14 13 12 11 11 11 9 9 9 8

70 71 48 36 29 24 20 18 16 14 13 12 11 10 10 9 9 8 8

80 69 45 34 28 23 20 17 15 14 12 11 11 10 9 8 8 7 7

90 61 41 31 24 20 17 15 14 12 11 10 9 9 8 7 7 7 6

100 60 40 30 24 20 17 15 13 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5

110 59 39 30 24 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 5

120 54 36 27 22 18 15 14 12 11 10 9 8 8 7 6 5 5 5

odhadovaná spotřeba distančních spon na m² při různých velikostech dlažby:

S

S

S

S

S

S

 = sklademS
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pro jedinečnou svobodu při provedení

Nový systém sprchových žlabů Indortec® FLEXDraIN-ID 
vyrobený z vysoce kvalitní kartáčované nerezové oceli 
činí provedení bezbariérových sprch individuálnější, fle-
xibilnější a snadnější než kdy dříve. 

Díky bezrámovému designu lze sprchový žlab individuál-
ně přiříznout na požadovanou délku. Díky flexibilně voli-
telným a nastavitelným odtokovým vpustím a instalační 
výšce od 20 mm (svisle) nebo 60 mm (vodorovně) je pak 
systém vhodný pro téměř každý typ instalace. 

těsnicí manžeta instalovaná již ve výrobním závodě na-
víc umožňuje instalaci přímo na zeď, dle přání zákazníka.

Výhody

■  Maximální flexibilita díky nastavení délky až do  
400 mm díky bezrámovému designu

■  Maximální svoboda designu 
díky plynule výškově nastavitelné podložce z nerezové 
oceli je vhodná pro krytiny s výškou od 8 do 30 mm.

■ Vysoce kvalitní podložka z nerezové oceli 
s integrovaným spádem žlabu a snadno čistitelným sít-
kem na vlasy z nerezové oceli.

■ Nízká konstrukční výška, individuálně přizpůsobitel-
ná díky možnosti zkrácení základního těla na výšku: 
60 - 100 mm (horizontální, nízká odtoková vpusť) 
80 - 120 mm (horizontální, vysoká odtoková vpusť) 
od 20 mm (svislá odtoková vpusť)

■  Tři druhy odtokových nádob s integrovaným pacho-
vým uzávěrem a rychlým odtokem (i podle DIN 1253):

• nízká odtoková vpusť (od instalační výšky 60 mm): 
0,71 l / s

• vysoká odtoková vpusť (od instalační výšky 80 mm): 
1,05 l / s

• svislá odtoková vpusť (od instalační výšky 20 mm): 
1,43 l / s

■ Snadná instalace - dokonce přímo na zeď, díky zá-
kladnímu tělu s továrně svařenou těsnicí manžetou a 
podložkou z nerezové oceli se záchytným rounem na 
spodní straně.

■ K dispozici ve třech délkách: 800 / 1.000 / 1.200 mm

NOVÉ

 Flexibilně délkově nastavitelný, ultra plochý designový žlab
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konstrukční výška 60 - 100 mm – horizontální odtok – 0,71 l/s odvodňovací kapacita

konstrukční výška 80 - 120 mm –  horizontální odtok – 1,05 l/s odvodňovací kapacita

konstrukční výška od 20 mm – vertikální odtok – 1,43 l/s odvodňovací kapacita

614 80 150 ID od 20 x 800 mm (1,43 l/s)

1 ks –614 80 160 ID 60 - 100 x 800 mm (0,71 l/s)

614 80 180 ID 80 - 120 x 800 mm (1,05 l/s)

614 10 150 ID od 20 x 1.000 mm (1,43 l/s)

1 ks –614 10 160 ID 60 - 100 x 1.000 mm (0,71 l/s)

614 10 180 ID 80 - 120 x 1.000 mm (1,05 l/s)

614 12 150 ID od 20 x 1.200 mm (1,43 l/s)

1 ks –614 12 160 ID 60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s)

614 12 180 ID 80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s)

Číslo výrobku
Provedení
konstrukční výška x délka

Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

■	materiál: základní tělo PP, kartáčovaná nerezová ocel č. 1.4301

■	délkově nastavitelná podložka z nerezové oceli s integrovaným spádem a vliesem na spodní straně 
pro snadné nalepení (až do 400 mm) 

■	 integrované odnímatelné sítko na vlasy z nerezové oceli

■	 3 délky: 800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm

■	 3 druhy odtokových vpustí se standardním DN50 připojením: svislá odtoková vpusť od instalační 
výšky 20 mm, vodorovná pro instalační výšky 60 –100 mm nebo 80 –120 mm – nastavitelné ve 
všech směrech

■	 32 / 30 / 50  mm retenční hladina

■	 základní tělo s továrně svařenou těsnicí manžetou s přesahem 7,5 cm

■	příslušenství: čisticí kartáč a zvedák krytu

IndorTec® FLEXDRAIN-ID  
systém sprchových žlabů

NOVÉ

DN50

DN50

Ø 120

mind. 20

DN50

800 - 1200

800 - 1200

800 - 1200

25
0

25
0

25
0

Ø 50

Ø 50

Ø 50

8 - 30

80 - 120

60 - 100

8 - 30

8 - 3050

50

50

DN50

DN50

Ø 120

mind. 20

DN50

800 - 1200

800 - 1200

800 - 1200

25
0

25
0

25
0

Ø 50

Ø 50

Ø 50

8 - 30

80 - 120

60 - 100

8 - 30

8 - 3050

50

50

DN50

DN50

Ø 120

mind. 20

DN50

800 - 1200

800 - 1200

800 - 1200

25
0

25
0

25
0

Ø 50

Ø 50

Ø 50

8 - 30

80 - 120

60 - 100

8 - 30

8 - 3050

50

50

od 20 mm

60 - 100 mm

80 - 120 mm

S

S

S

S

S

S

 Flexibilně délkově nastavitelný, ultra plochý designový žlab
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jedinečný flexibilní, ultra plochý systém sprchových žlabů
s druhou odvodňovací úrovní a inovativní integrovanou technologií podkládaní.

1   2-v-1 otočná vložka
2     druhá odvodňovací úroveň: nerezový drenážní rám s 

krytými odvodňovacími žlábky
3   nerezové tělo žlabu s izolační manžetou s lepícím 

páskem šíře 11 mm
4    výška od 62 mm při horizontálním napojení odtoku na 

ohebnou hadici (výkon odtoku 0,5 l/s)

1

2
3

3

4

B AC

Indortec® FLEXDraIN je inovativní ultra plochý systém 
sprchových žlabů, které disponuje jedinečnou dvojitou 
odvodňovací úrovní. tím se spárami v konstrukci odvede 
prosakující voda do sprchového žlabu, což zabraňuje 
škodám vzniklým z trvalého působení vody.

Výhody

■  Maximální bezpečnost díky dvojité úrovni odvodně-
ní. Odvádí vodu z povrchu konstrukce i prosakující vodu 
v místě napojení na hranu žlabu.

■  Méně různých variant díky maximální flexibilitě: 
–  univerzální izolační manžeta s úzkou lepící přírubou 

umožňuje univerzální použití i u stěny a v rozích

  –  díky otočné vložce, kterou je možné použít pro vlepení 
dlažby i jako nerezový kryt

 – díky integrovanému fixačnímu adaptéru

■ Konstrukční výška 62 mm, výkon odtoku 0,5 l za 
sekundu pro sanaci

■ K dostání ve 3 délkách: 750 mm / 950 mm/1150 mm 
a jedné výšce rámu: pro dlažbu a mozaiku 11 mm. 

■  Ostatní individuální délky od 250 do 1500 mm.

■  hygienické díky elektrolyticky leštěné nerezové kon-
strukci, integrovanému spádovému žlabu a pachové 
záklopce s jednoduchým čištěním.

■ Snížení hluku  
V systému s deskou pro rozložení zátěže a zvukově 
izolační podložkou Regupol sound 17: 
- zlepšení útlumu kročejového hluku +35 dB 
-  instalační hluk <10 dB podle VDI 4100 nebo 11 dB 

podle DIN 4109

Systémové varianty

A   Základní systém –  skládá se z nerezového těla žlabu s 
pachovou záklopkou, těsnící manžety a integrované-
ho fixačního adaptéru, drenážního rámu a nerezové 
otočné vložky. 
Připraveno na zabudování. Všechny kovové části jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitní, snadno čistitelné ušlechtilé 
oceli.

B   Základní systém PLuS – s dodatečnou deskou pro roz-
ložení zátěže a kašírovanou izolací pro překrytí kritic-
kých míst v potěru při nedostatečném překrytí trubek.

Doprodej
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Vhodný pro každou instalaci!

Přesně na míru 
ultraplochý žlab s nerezové 
oceli s možností přířezu. 

ultra plochý 
od 20/60 mm

rychlejší 
instalace

snadný přiřez až 
na 400 mm

NOVÉ

 = sklademS

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

610 75 111 FD 62/11 x 750 mm 
pro dlažbu a mozaiku 1 ks –

610 95 111 FD 62/11 x 950 mm 
pro dlažbu a mozaiku 1 ks –

610 15 111 FD 62/11 x 1.150 mm 
pro dlažbu a mozaiku 1 ks –

62
 m

m

 Ø
 4

0 
m

m

62
 m

m

ø 
40

 m
m

202 mm

750 mm / 950 mm / 1150 mm
786 mm / 986 mm / 1186 mm

Žlaby s vertikálním odtokem

■	materiál: sprchový žlab ušlechtilá ocel,  rám / vložka kartáčovaná ušlechtilá ocel
■	 3 délky: 750mm/950 mm/1.150 mm
■	 výška rámu: 11 mm pro dlažbu a mozaiku (dle doporučení pro pokládku) 
■		konstrukční výška 62 mm = 0,5 l/s; výška hladiny uzavřené vody 30 mm
■	odnímatelný zápachový uzávěr vyrobený z vysoce kvalitního plastu - pro snadné čištění
■	připraven na zabudování díky integrovanému fixačnímu adaptéru
■	pohyblivý drenážní rám umožňuje vhodné přizpůsobení rozměru dlaždice +/- 5 mm

IndorTec® FLEXDRAIN  
sprchový žlab doprodej
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610 10 130 FD DN 40 -> DN 50, D = 750 mm 1 ks –

 vysoce kvalitní plast
 usnadňuje připojení k odtoku, není třeba různých ohybů potrubí
 vnitřek trubky je hladký, což usnadňuje čištění pomocí spirály pro čištění potrubí
 délka 750 mm, vstup DN 40, výstup DN 40 nebo DN 50 (odříznutím konce)

IndorTec® FLEXDRAIN FR 
flexibilní trubka

610 10 125 FD 1,25 m 1 ks –

 materiál: 2 mm kartáčovaná ušlechtilá ocel
 k překrytí bočních stěn sprchy na úrovni podlahy
 lepení s arDEX Ca 20 P nebo arDEX Ca 20 S, viz str. 79

IndorTec® FLEXDRAIN GP 
spádový profil

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Příslušenství pro IndorTec® FLEXDRAIN a IndorTec® FLEXDRAIN-hD

/

2% spádyvýška 30 mm

výška 5 mm

 = sklademS

610 20 121 FD 1.190 x 995 mm 1 ks –

 materiál: 3 mm deska s kašírovanou svrchní / spodní těsnicí membránou 
 zajišťuje rovnoměrné rozložení zatížení i při nejmenším překrytí potrubí, 

lze jej použít pro všechny varianty instalace
 pozn.: desku pro rozložení zátěže lze použít i pro Indortec® FLEXDraIN-ID

IndorTec® FLEXDRAIN LP 
deska pro rozložení zátěže s 
integrovaným těsněním  

S

S

Seznamte se s rychlými  
cementy ARDEX.

www.ardex.cz

Jednoduše. 
Rychle. 
ARDEX!
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8074
těsnění sprchové desky  
levé, délka nohy: 105 mm

karton/ 
10 ks

–

8075
těsnění sprchové desky  
levé, délka nohy: 120 mm

karton/ 
10 ks

–

8076
těsnění sprchové desky  
pravé, délka nohy: 105 mm

karton/ 
10 ks

–

8077
těsnění sprchové desky  
pravé, délka nohy: 120 mm

karton/ 
10 ks

–

4023 5 kg kanystr 1 ks –

4022 25 kg kanystr 1 ks –

4235 5 kg pap. pytel 1 ks 4 ks

4024 25 kg pap. pytel 1 ks –

4682 12,5 kg pap. pytel 1 ks –

ARDEX 8

ARDEX 9

ARDEX 9 L

S

S

S

S

S

ABDICHTUNGEN   27

ARDEX SK
TRICOM Dichtset

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette 120 x 120

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen 
Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen 
sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durch-
dringungen.

Im System mit:
ARDEX S1-K Dichtmasse
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX 8+9 L Dichtmasse und Dichtkleber

Für innen und außen, Wand und Boden.

Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
Hoch reißfest und dehnungsfähig
Alkalibeständig
Beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich:
– In Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem 

Oberflächenwasser
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und 

Terrassen
– in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Braue-

reien, u.ä.

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurch-
lässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- 
und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an 
Bodenabläufe und Rohrdurchführungen.

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Über-
lappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm 
zu berücksichtigen.

Lagerung: originalverschlossen ca. 24 Monate,
in kühlen, trockenen Räumen.

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

12 cm breit, 
10 m Rolle 4AMEHKP*gbbbcb+ 4125 1 Rolle 57,60 � ---

12 cm breit, 
50 m Rolle 4AMEHKP*gbbbbe+ 4124 1 Rolle 287,50 � ---

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

120 x 120 mm 4AMEHKP*gbbbdi+ 4126 25 Stk. 158,50 � 6,34 �

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

425 x 425 mm 4AMEHKP*gbbbef+ 4127 10 Stk. 327,90 � 32,79 �

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
120 mm 4AMEHKP*bdffci+ 4178 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
115 mm 4AMEHKP*bdffbb+ 4179 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

Číslo výrobku Provedení
Prodejní 
jednotka

Logistická jednotka

Příslušenství

 = sklademS

■	 k použití ve spojení s arDEX SK trICOM těsnicím setem

■	 k použití ve spojení s arDEX SK trICOM těsnicím setem

ARDEX SK 20 L / SK 28 L 
těsnění sprchové  
desky levé

ARDEX SK 20 R / SK 28 R 
těsnění sprchové  
desky pravé

4178
vnitřní roh  
délka nohy: 120 mm

karton/ 
10 ks

–

4179
vnější roh  
délka nohy: 115 mm

karton/ 
10 ks

–

■	 k použití ve spojení s arDEX SK trICOM těsnicím setemARDEX SK 90/SK 270 TRICOM  
vnější / vnitřní roh

S

S

S

S

S

S
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ARDEX SK
TRICOM Dichtset

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette 120 x 120

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen 
Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen 
sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durch-
dringungen.

Im System mit:
ARDEX S1-K Dichtmasse
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX 8+9 L Dichtmasse und Dichtkleber

Für innen und außen, Wand und Boden.

Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
Hoch reißfest und dehnungsfähig
Alkalibeständig
Beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich:
– In Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem 

Oberflächenwasser
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und 

Terrassen
– in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Braue-

reien, u.ä.

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurch-
lässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- 
und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an 
Bodenabläufe und Rohrdurchführungen.

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Über-
lappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm 
zu berücksichtigen.

Lagerung: originalverschlossen ca. 24 Monate,
in kühlen, trockenen Räumen.

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

12 cm breit, 
10 m Rolle 4AMEHKP*gbbbcb+ 4125 1 Rolle 57,60 � ---

12 cm breit, 
50 m Rolle 4AMEHKP*gbbbbe+ 4124 1 Rolle 287,50 � ---

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

120 x 120 mm 4AMEHKP*gbbbdi+ 4126 25 Stk. 158,50 � 6,34 �

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

425 x 425 mm 4AMEHKP*gbbbef+ 4127 10 Stk. 327,90 � 32,79 �

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
120 mm 4AMEHKP*bdffci+ 4178 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
115 mm 4AMEHKP*bdffbb+ 4179 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

4125 role, 120 mm x 10 m role/10m –

4124 role, 120 mm x 50 m role/50m –

■	 těsnicí set pro flexibilní a nepropustné přemostění dilatačních spár, okrajových spár  
nebo míst s rizikem trhlin

■	pro interiér a exteriér, stěny a podlahy

S

S

■	 akrylátová disperze bez rozpouštědla s reaktivním práškem na bázi cementu
■	 k bodovému upevnění volně ložených krytin na aquaDrain® t +
■	dvousložkové
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ARDEX SK
TRICOM Dichtset

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette 120 x 120

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen 
Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen 
sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durch-
dringungen.

Im System mit:
ARDEX S1-K Dichtmasse
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX 8+9 L Dichtmasse und Dichtkleber

Für innen und außen, Wand und Boden.

Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
Hoch reißfest und dehnungsfähig
Alkalibeständig
Beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich:
– In Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem 

Oberflächenwasser
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und 

Terrassen
– in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Braue-

reien, u.ä.

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurch-
lässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- 
und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an 
Bodenabläufe und Rohrdurchführungen.

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Über-
lappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm 
zu berücksichtigen.

Lagerung: originalverschlossen ca. 24 Monate,
in kühlen, trockenen Räumen.

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

12 cm breit, 
10 m Rolle 4AMEHKP*gbbbcb+ 4125 1 Rolle 57,60 � ---

12 cm breit, 
50 m Rolle 4AMEHKP*gbbbbe+ 4124 1 Rolle 287,50 � ---

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

120 x 120 mm 4AMEHKP*gbbbdi+ 4126 25 Stk. 158,50 � 6,34 �

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

425 x 425 mm 4AMEHKP*gbbbef+ 4127 10 Stk. 327,90 � 32,79 �

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
120 mm 4AMEHKP*bdffci+ 4178 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
115 mm 4AMEHKP*bdffbb+ 4179 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

4127 425 x 425 mm
karton/ 
10 ks

–

■	 k použití ve spojení s arDEX SK trICOM těsnicím setem

S

ARDEX SK-F TRICOM  
těsnicí manžeta

4126 140 x 140 mm
karton/ 
25 ks

–

■	 k použití ve spojení s arDEX SK trICOM těsnicím setem

S
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ARDEX SK
TRICOM Dichtset

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette 120 x 120

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen 
Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen 
sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durch-
dringungen.

Im System mit:
ARDEX S1-K Dichtmasse
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX 8+9 L Dichtmasse und Dichtkleber

Für innen und außen, Wand und Boden.

Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
Hoch reißfest und dehnungsfähig
Alkalibeständig
Beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich:
– In Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem 

Oberflächenwasser
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und 

Terrassen
– in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Braue-

reien, u.ä.

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurch-
lässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- 
und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an 
Bodenabläufe und Rohrdurchführungen.

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Über-
lappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm 
zu berücksichtigen.

Lagerung: originalverschlossen ca. 24 Monate,
in kühlen, trockenen Räumen.

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

12 cm breit, 
10 m Rolle 4AMEHKP*gbbbcb+ 4125 1 Rolle 57,60 � ---

12 cm breit, 
50 m Rolle 4AMEHKP*gbbbbe+ 4124 1 Rolle 287,50 � ---

ARDEX SK-W 12 TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

120 x 120 mm 4AMEHKP*gbbbdi+ 4126 25 Stk. 158,50 � 6,34 �

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

425 x 425 mm 4AMEHKP*gbbbef+ 4127 10 Stk. 327,90 � 32,79 �

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
120 mm 4AMEHKP*bdffci+ 4178 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Gebinde EAN-Nr. Art.-Nr. Karton
Preis in Euro

  je Gebinde    per kg/lfm/Stk

Schenkellänge: 
115 mm 4AMEHKP*bdffbb+ 4179 10 Stk. 82,90 � 8,29 �

ARDEX SK-W TRICOM 
těsnicí manžeta

ARDEX SK 12 TRICOM  
těsnicí páska

ARDEX 8+9/9 L  
izolační hmota a lepidlo

Seznamte se s rychlými  
cementy ARDEX.



Obsah podle čísel produktu

100 10 100 TM 27

100 10 110 TM 27

100 10 111 TM 27

100 20 101 TS 29

100 20 102 TS 29

100 20 103 TS 27

100 20 103 TS 29

100 20 104 TS 29

100 20 105 TS 29

100 20 107 TS 29

100 20 108 TS 29

100 23 643 TS 29

100 24 360 TS 29

100 25 875 TS 29

100 27 512 TS 29

100 32 636 TS 29

100 70 108 TT 15

100 70 116 TT 15

100 80 212 KP 25

101 00 116 HB 21

101 00 216 HB 21

101 20 216 HU 17

101 20 316 HU 19

102 60 108 EK 13

102 60 116 EK 13

102 70 201 SD 23

102 70 210 SD 23

102 70 211 SD 23

108 80 104 TR 13

108 80 104 TR 15

108 80 104 TR 17

108 80 104 TR 19

108 80 104 TR 85

108 80 107 FF 15

108 80 107 FF 17

108 80 108 FF 15

108 80 108 FF 17

108 80 117 FF 15

108 80 117 FF 17

108 80 118 FF 15

108 80 118 FF 17

108 80 130 SD 23

108 80 205 ST 25

108 80 205 ST 85

108 80 207 UB 13

108 80 207 UB 15

108 80 207 UB 17

108 80 207 UB 19

108 80 207 UB 23

108 80 207 UB 25

108 80 207 UB 85

108 80 207 UB 87

108 80 207 UB 93

108 80 208 UB 13

108 80 208 UB 15

108 80 208 UB 17

108 80 208 UB 19

108 80 208 UB 23

108 80 208 UB 25

108 80 208 UB 85

108 80 208 UB 87

108 80 208 UB 93

108 80 303 RD 13

108 80 303 RD 15

108 80 303 RD 17

108 80 303 RD 19

108 80 303 RD 21

108 80 303 RD 23

108 80 303 RD 25

108 80 303 RD 27

108 80 303 RD 85

108 80 303 RD 87

108 80 303 RD 93

108 80 304 SR 47

108 80 801 DS 13

108 80 801 DS 19

108 80 801 DS 21

108 80 801 DS 25

108 80 801 DS 85

108 80 801 DS 87

108 80 801 DS 93

200 17 402 DE 58

200 17 403 DE 58

200 17 412 DE 58

200 17 413 DE 58

200 17 432 DE 58

200 17 433 DE 58

200 17 912 DE 58

200 17 913 DE 58

200 22 502 VE 59

200 22 503 VE 59

200 22 512 VE 59

200 22 513 VE 59

200 22 532 VE 59

200 22 533 VE 59

200 22 712 VE 59

200 22 713 VE 59

200 30 203 RA 64

200 30 213 RA 64

200 31 602 FA 57

200 31 603 FA 57

200 31 612 FA 57

200 31 613 FA 57

200 31 622 FA 57

200 31 623 FA 57

200 31 632 FA 57

200 31 633 FA 57

200 40 502 DP 62

200 40 503 DP 62

200 40 512 DP 62

200 40 513 DP 62

200 40 532 DP 62

200 40 533 DP 62

200 40 712 DP 62

200 40 713 DP 62

200 50 202 BR 68

200 50 203 BR 68

200 50 212 BR 69

200 50 213 BR 69

200 50 222 BR 69

200 50 223 BR 69

200 50 232 BR 68

200 50 233 BR 68

200 50 242 BR 69

200 50 243 BR 69

200 50 252 BR 69

200 50 253 BR 69

200 50 272 BR 69

200 50 273 BR 69

200 50 282 BR 69

200 50 283 BR 69

200 50 293 BR 79

200 50 332 BR 68

200 50 333 BR 68

200 50 342 BR 68

200 50 343 BR 68

200 50 712 AL 72

200 50 713 AL 72

200 50 722 AL 72

200 50 723 AL 72

200 50 732 AL 72

200 50 733 AL 72

200 50 742 AL 73

200 50 743 AL 73

200 50 752 AL 73

200 50 753 AL 73

200 50 772 AL 73

200 50 773 AL 73

200 50 781 AL 73

200 50 862 AL 73

200 50 863 AL 73

200 60 352 BB 65

200 60 353 BB 65

200 60 362 RB 70

200 60 363 RB 70

200 60 372 RB 70

200 60 373 RB 70

200 60 382 GB 71

200 60 383 GB 71

200 60 392 GB 71

200 60 393 GB 71

200 60 552 RB 70

200 60 553 RB 70

200 62 353 BB 65

200 82 703 BB 65

200 82 713 BB 65

200 82 723 BB 65

201 70 832 ED 63

201 70 833 ED 63

201 70 862 ED 63

201 70 863 ED 63

201 70 882 ED 63

201 70 883 ED 63

202 10 160 KL 54

202 10 161 KL 54

202 10 180 KL 54

202 10 192 KL 54

202 80 160 KL 55

202 80 180 KL 55

202 80 192 KL 55

202 80 260 KL 55

202 80 280 KL 55

202 80 292 KL 55

208 80 132 FA 63

208 80 133 FA 63

208 80 142 DE 63

208 80 143 DE 63

208 80 152 VE 63

208 80 153 VE 63

208 80 162 DP 63

208 80 163 DP 63

208 80 402 PV 63

208 80 403 PV 63

208 80 403 PV 64

208 80 540 71

208 81 702 RB 65

208 81 702 RB 70

208 81 703 RB 65

208 81 703 RB 70

208 81 712 RB 65

208 81 712 RB 70

208 81 713 RB 65

208 81 713 RB 70

208 81 722 RB 65

208 81 722 RB 70

208 81 723 RB 65

208 81 723 RB 70

210 70 132 ED 60

210 70 133 ED 60

210 70 162 ED 60

210 70 163 ED 60

210 70 182 ED 60

210 70 183 ED 60

210 72 232 ED 60

210 72 233 ED 60

210 72 262 ED 60

210 72 263 ED 60

210 72 282 ED 60

210 72 283 ED 60

210 72 332 ED 61

210 72 333 ED 61

210 72 362 ED 61

210 72 363 ED 61

210 72 382 ED 61

210 72 383 ED 61

210 72 432 ED 61

210 72 433 ED 61

210 72 462 ED 61

210 72 463 ED 61

210 72 482 ED 61

210 72 483 ED 61

220 10 102 SP 52

220 10 103 SP 52

220 10 112 SP 53

220 10 113 SP 53

220 10 122 SP 53

220 10 123 SP 53

220 10 182 SP 53

220 10 183 SP 53

220 10 202 SP 52

220 10 203 SP 52

220 10 212 SP 53

220 10 213 SP 53

220 10 222 SP 53

220 10 223 SP 53

220 10 282 SP 53

220 10 283 SP 53

300 10 106 DL 39

300 10 108 DL 39

300 10 306 DL 39

300 10 308 DL 39

300 30 003 49

300 30 004 49

300 30 014 49

300 30 101 FR 33

300 30 102 FR 33

300 30 201 FR 33

300 30 202 FR 33

300 30 203 FR 35

300 30 204 FR 35

300 30 205 FR 35

300 30 206 FR 35

300 30 207 FR 35

300 30 208 FR 35

300 30 301 FR 33

300 30 302 FR 33

300 30 401 FR 33

300 30 401 VO 45

300 30 402 FR 33

300 30 501 VO 45
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300 30 510 VO 45

300 30 601 FR 33

300 30 602 FR 33

300 30 603 FR 35

300 30 604 FR 35

300 30 605 FR 35

300 30 606 FR 35

300 30 607 FR 35

300 30 608 FR 35

300 30 701 FR 37

300 30 702 FR 37

300 30 703 FR 37

300 30 704 FR 37

300 30 711 FR 33

300 30 712 FR 33

300 30 801 FR 37

300 30 802 FR 37

300 30 811 FR 37

300 30 812 FR 37

300 31 301 TM 41

300 31 302 TM 41

300 31 304 TM 41

300 31 306 TM 41

300 32 101 FR 33

300 32 102 FR 33

300 32 301 FR 33

300 32 302 FR 33

300 32 603 FR 33

300 32 604 FR 33

300 33 401 FR 34

300 33 402 FR 34

300 33 605 FR 34

300 33 606 FR 34

300 33 711 FR 37

300 33 712 FR 37

300 38 002 49

300 38 003 49

300 38 011 49

300 40 400 KR 43

300 41 400 KU 43

300 70 100 SR 47

300 70 101 SR 47

300 70 103 SR 47

300 70 113 SR 47

301 40 400 KR 43

301 41 400 KU 43

302 40 400 KR 43

302 41 400 KU 43

303 22 101 VO 45

303 22 102 VO 45

303 22 103 VO 45

303 40 400 KR 43

303 41 400 KU 43

308 80 103 LW 48

308 80 104 LW 48

308 80 110 LW 48

308 80 199 27

308 80 200 FB 48

308 80 200 FB 49

308 80 300 FU 48

308 80 301 FU 48

308 80 307 TM 49

308 80 308 TM 49

308 80 310 FU 48

308 80 311 FU 48

308 80 312 FU 48

308 80 313 FU 48

308 80 316 SR 47

308 80 317 SR 47

308 80 330 SR 47

308 80 402 FR 48

308 80 405 FR 48

308 80 407 TM 49

308 80 408 TM 49

308 80 409 FR 48

308 80 422 VO 45

308 80 423 VO 45

308 80 441 KR 49

308 80 475 KR 45

308 80 475 KR 49

308 80 476 KR 45

308 80 476 KR 49

308 80 477 VO 45

308 80 477 VO 49

308 80 478 VO 45

308 80 478 VO 49

330 30 603 FR 34

330 30 604 FR 34

331 31 302 TM 41

331 31 303 TM 41

332 10 306 DR 39

332 10 308 DR 39

333 10 301 DR 39

333 10 302 DR 39

400 30 101 SO 27

400 30 101 SO 81

400 30 102 SO 27

400 30 102 SO 81

400 30 104 SO 27

400 30 104 SO 81

400 30 105 SO 27

400 30 105 SO 81

500 10 101 KS 77

500 10 112 KS 77

500 10 112 KS 78

500 20 121 KS 77

500 20 122 PR 77

500 50 101 SD 76

500 50 112 AB 76

500 50 112 AB 77

500 50 112 AB 78

500 50 113 AB 78

500 50 114 AB 76

500 50 114 AB 78

500 50 115 AB 76

500 50 115 AB 78

500 50 116 AB 76

500 50 116 AB 78

600 20 102 FB 87

600 20 106 FB 87

600 20 120 FB 87

600 21 102 ZE 85

600 21 120 ZE 85

600 30 101 SE 94

600 30 102 SE 94

600 30 105 SE 94

600 30 105 SE 94

600 30 107 SE 94

600 90 106 FN 97

600 90 106 FX 97

600 90 107 FN 97

600 90 107 FX 97

600 90 108 FN 97

600 90 108 FX 97

600 90 115 FN 97

600 90 120 FN 97

600 90 130 FN 97

610 10 125 FD 102

610 10 130 FD 102

600 90 205 FN 97

610 15 111 FD 101

610 20 121 FD 102

610 75 111 FD 101

610 95 111 FD 101

614 10 150 ID 99

614 10 160 ID 99

614 10 180 ID 99

614 12 150 ID 99

614 12 160 ID 99

614 12 180 ID 99

614 80 150 ID 99

614 80 160 ID 99

614 80 180 ID 99

810 12 301 TE 91

810 12 302 TE 91

810 12 303 TE 91

810 12 304 TE 91

810 12 305 TE 91

810 12 306 TE 91

810 12 307 TE 91

810 12 308 TE 91

810 12 309 TE 91

810 12 310 TE 91

810 12 311 TE 91

810 12 312 TE 91

810 12 313 TE 91

810 12 314 TE 91

810 12 315 TE 91

810 12 316 TE 91

810 12 317 TE 91

810 12 318 TE 91

810 12 319 TE 91

810 12 320 TE 91

810 12 321 TE 91

820 10 100 TE 91

820 10 101 TE 91

820 12 301 TE 92

820 12 302 TE 92

820 12 303 TE 92

820 12 304 TE 92

820 12 310 TE 91

3209 95

3224 89

4022 88

4022 103

4023 88

4023 103

4024 88

4024 103

4028 89

4030 89

4032 89

4087 89

4087 95

4124 88

4124 103

4125 88

4125 103

4126 103

4127 103

4178 88

4178 103

4179 88

4179 103

4235 88

4235 103

4323 71

4323 79

4324 71

4324 79

4621 95

4634 95

4635 89

4635 95

4660 89

4661 89

4682 88

4682 103

4735 89

4735 95

4747 88

4747 95

4755 81

4928 81

4964 88
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4964 95

4984 81

7649 89

7649 95

8074 88

8074 103

8075 88

8075 103

8076 88

8076 103

8077 88

8077 103

8120 27

8120 81

8122 71

8122 79

105





Místo pro vaše poznámky
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ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
tel.: + 420 541 249 922

ardex@ardex.cz · www.ardex.cz

GUTJAHR exkluzivně od:

Servis ARDEX:

Exkluzivní distribuce drenážních systémů a systémů pro pokládku GUTJAHR
probíhá přes ARDEX Česká republika.

Máte-li jakékoli dotazy, poradenský tým ARDEX je Vám kdykoli k dispozici
na tel.: + 420 541 249 922.

Náš tým technicko-obchodních zástupců ARDEX naleznete na www.ardex.cz


