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Inovativní upevňovací systém CLIPSTAR umožňuje extrémně flexibilní a

jednoduché upevnění soklových lišt: Násuvný systém s patentovým čís-

lem EP1 815 084 je vhodný pro všechny běžné typy soklových lišt od 40

do 100 mm na výšku a od 14 do 22 mm na tloušťku. Díky patentované
technologii "Push & Press" se snadno vyrovnávají nerovnosti zdiva a je

možná vícenásobná montáž a demontáž lišty, bez použití nářadí. V ne-

poslední řadě je systém ideální pro skrytí nepříjemných kabelů, které se

díky integrovanému držáku nemohou zabořit do dilatační spáry.

Lišty jsou upevněny bezpečně, spolehlivě a především bez viditelných
šroubů během velmi krátké doby, což zajišťuje vizuálně bezchybný
výsledek.

Pro připevnění stačí tužkou označit vyvrtané otvory ve vzdá-
lenosti 25 - 50 cm, po vyvrtání zasunout dodanou hmoždinku a
přišroubovat ocelovou příchytku na zeď. Po položení kabelů se
lišta zafixuje zatlačením na příchytku a v případě potřeby ji lze
opět sejmout.

CLIPSTAR: CHYTRÝ
A NEVIDITELNÝ

SNADNÁ
MONTÁŽ

Technické specifikace a
balení

Ocelové svorky CLIPSTAR jsou vyrobeny
z obzvláště odolné pružinové oceli a jsou

opatřeny antikorozní vrstvou. Systém
CLIPSTAR je k dispozici v kartonovém
balení po 50 kusech nebo v sáčcích po
12 ocelových sponách včetně šroubů a

hmoždinek.

PŘEHLED
VŠECH VÝHOD

CLIPSTAR

· Celosvětově unikátní systém "Push & Press".

· Optimální přizpůsobení nepravidelnému zdivu

· Žádné rušivé dilatační spáry

· Jeden systém pro profily o výšce 40 - 100 mm a tloušťce 14 - 22 mm

· Spony z pružinové oceli s antikorozním povlakem

· Kabelový kanál pro kabely do ø 7 mm, možnost následného vedení
kabelů

· Kabel se nezaboří do dilatační spáry

· Vícenásobná montáž a demontáž nebo výměna soklové lišty možná
bez použití nářadí

· Časově nenáročná instalace díky upevňovací liště

· Lze pokládat společně s vnějšími a vnitřními rohy a koncovkami

PUSH & PRESS

Tradice se setkává s
inovací

Již více než 50 let působíme jako rodinná
firma v oblasti podlahových doplňků.

Z řemeslné firmy jsme se stali celosvětově
působící společností. Za svůj růst vděčíme

našim hodnotám, ale také nesmírnému
inovativnímu duchu: naše vlastní oddělení

výzkumu a vývoje neúnavně pracuje na stá-
le nových, technicky sofistikovaných ře-

šeních, aby naši zákazníci a partneři mohli
být vždy o krok napřed před konkurencí.
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