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ZESTAW KLIPSÓW SUPPORT-CLIP

OPIS PRODUKTU
Zestaw klipsów Support-Clip składa się z dwóch pojedynczych 
klipsów oraz dwóch podkładek korkowych. Zestaw służy do 
podparcia okładziny tarasowej – to elastyczna i wysokojakościowa 
alternatywa dla powszechnie używanych środków podpierających, 
zapobiegająca pękaniu płyt kamiennych. Przy układaniu 
szczególnie dużych płyt kamiennych mogą one łatwo pękać z powodu 
braku podparcia poniżej okładziny. Aby tego uniknąć, można użyć 
zestawu klipsów Support-Clip. Podparcie można szybko i łatwo 
zintegrować we właściwej konstrukcji nośnej.

Klipsy podpierające można łączyć z indywidualnie dociętym 
aluminiowym profilem systemowym EVO Light i umieszczać na 
wcisk w żądanym miejscu konstrukcji nośnej lub montować za 
pomocą dostarczonych wkrętów mocujących. Podkładki korkowe 
są wtedy wtykane w górny bok aluminiowego profilu systemowego 
EVO Light. Służą one do tłumienia odgłosu kroków.

SPECYFIKACJA/ZALETY
· Zapobiega szybkiemu pękaniu płyt kamiennych

· Tłumienie odgłosu kroków dzięki podkładkom korkowym

· Możliwe dopasowanie do zwyczajnego odstępu osiowego 
 konstrukcji nośnej

· Dzięki klipsom Support-Clip można zaoszczędzić zarówno na  
 stopach regulowanych, jak również na aluminiowych profilach 
 systemowych EVO

· Możliwy montaż klipsów za pomocą systemu zatrzaskowego 
 lub wkrętów mocujących

Support-Clip

W zakresie dostawy

BiGHTY wkręt samowiercącym

Profilowy wkręt samowiercący

Podkładka korkowa

Informacja: Aluminiowy profil systemowy EVO Light nie należy do zakresu dostawy!

ILUSTRACJE Z ZASTOSOWAŃ

Zwiększone ryzyko pęknięcia poszczególnych płyt z powodu braku 
profili podpierających

Zmniejszone ryzyko pęknięcia po montażu zestawów klipsów 
Support-Clip



E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

ARKUSZ PARAMETRÓW 

PRODUKTU

Strona 2 z 2

Konstrukcje tarasów i urządzeń ogrodowych

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Aktualizacja 11/2021 · Zmiany, uzupełnienia, błędy drukarskie zastrzeżone.

ZESTAW KLIPSÓW SUPPORT-CLIP

TABELA ARTYKUŁÓW

Nr art. Nazwa W zakresie dostawy Opak.

945970 Zestaw klipsów Support-Clip

2 x Klipsy Support-Clip  
2 x Podkładka korkowa  
2 x BiGHTY Wkręt samowiercącym 4,8 x 25  
2 x Aluminium Profilowy wkręt samowiercący 4,2 x 35

3

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie 
skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).

ILUSTRACJE Z ZASTOSOWAŃ

Widok rozstrzelony poszczególnych części konstrukcyjnych Aluminiowa konstrukcja nośna z poszczególnymi elementami 
konstrukcyjnymi

ꜜ
ꜜ

MATERIAŁ
· Kopolimer polipropylenu (PP-C)


