
Podkládky pod podlahu
pod dlažbu alebo nosníky drevených podláh

rektifikovateľné alebo pevné terčíky





Pocíťte voľnosť prejavovať Váš vlastný štýl

Prejavte váš vlastný štýl použitím inovačného systému vyzdvihnutej podla-
hy, ktorá kombinuje kvalitu, bezpečnosť a flexibilitu.

Úplná sloboda pri tvorbe nápadov a návrhov používaním štrukturovaného
dizajn zabezpečujúceho vysoký stupeň použiteľnosti, elegancie a jednodu-
chosti montáže.

Maximalizujte svoj pôžitok z bývania podľa vášho štýlu v priestoroch 
každodenného života.

Free to express your own style
Free to express your own style using the
innovative system of raised flooring that combines
quality, safety and flexibility.
Total freedom to shape ideas and aspirations by
using structured design ensuring the highest level
of versatility, elegance and ease of installation.
Free to maximize the pleasure of living in
your own way, the spaces of everyday life.



Vyriešenie problémov Vašich vonkajších podláh:

To najlepšie riešenie 
pre akékoľvek rozvody TZB
Slobodné pripojenie a rozvod kanalizácie,vody
alebo elektrických a iných rozvodov.

Dodatočné zateplenie a prevetrávanie
Priestor medzi dlažbou a poslednou vrstvou stre-
šného plášťa - stropu vytvára dokonalú tepelno-
izolačnú vrstvu.   

Rýchly odtok vody

Úzka medzera medzi jednotlivými dlaždicami zrýchľu-
je odtok vody a tak následne rýchlejšie vysuší nášlap-
nú vrstvu podlahy.



Konečné riešenie problémov vonkajších dlažieb

Systém podkládok zabezpečuje určitú výšku pod nášlapnou vrstvou dlažbou. 
Je založený na sérii nastaviteľných modulárnych podkládok, ktoré môžeme 
jednoducho a bezpečne prispôsobiť na všetky druhy podlahy.    
Zaisťuje elegantnú a  homogénnu dlažbu zakaždým, bez toho aby sme mu-
seli podrobiť stavbu radikálnej prestavbe. 
Odstraňuje problémy s infiltráciou vody do rozvodov TZB, súčasne umožňu-
je rýchlu a jednoduchú kontrolu systému.Je to jednoduchá montáž a demon-
táž. Je to systém, ktorý zmení Váš pohľad na vonkajšie podlahy.

Vždy rovná dlažba a dostupný podklad

Dokonalá dilatácia, celistvosť a stabilita podlahy

The ultimate solution to the 
problems
of external pavings

The Pedestal system is definitely the high point of

contemporary paving. It is based on a series of

adjustable modular supports that simply and safely 

adap to all kinds of floor. It ensures elegant, 
homogenous paving each time, without having to 
subject the building to radical structural work.

It eradicates problems of damp, water infiltration 
and the accommodation of cables or pipes, at the 
same time allowing for quick, straightforward 
inspection.

ETERNO, the system that changes your life.

Nastaviteľné podkládky umožňujú, že dlažba je i-
deálne rovná a podklad - hydroizolačná vrstva je v 
spáde. Odobratím akejkoľvek dlažby je možné 
skontrolovať podklad - hydroizoláciu. 

Always a flat paving and easily accessible
With the Pedestal system, you can easily compensate for slight unevenness, irregularities
and any gradients on the laying surface creating a perfectly stable and flat paved surface.
The pedestal design allows for the laying surface and any installed services to be accessed
and maintained without damaging the paving.

Sytém podkládok vytvára dokonalú dilatáciu nevyplnenými
drážkami medzi jednotlivými dlažbami.

Significant less weight
With no requirement for special surface preparation the floating
system provides a light weight solution, allowing structures to be
built at substantially lower cost.

Významne nižšia hmotnosť

Podkladná vrstva pod dlažbou je vytvorený len ľah-
kými podkládkami a vzduchom. V celkovom prepo-
čte je toto riešenie nielen ľahké ale aj výrazne ce -
        novo nižšie.



Mnoho výhod pre rýchlu, bezpečnú a 
bezproblémovú inštaláciu

Nový kľúč pre intenzívnejšiu kontrolu
presné nastavenie aj inštaláciu podlahy

Nová hlavica odolná proti hluku
a antisklzu

Nová rozdeľovacia násada.
Musí byť vždy nasadená.

New coupling head to screw attachment system



Many strengths for a fast, safe and
trouble-free installation

The strength is in the ease of installation.
The “Pedestal” paving supports are simply set on
the waterproofing membrane or any other surface
to be paved. After an initial adjustment, the paving
is completed with extreme precision by using the
adjustment key even when all pavers are already
placed. The new bi-component head features a
unique laying surface with soft rubber anti-noise
and anti-slip. New tabs can be easily removed
while the base features innovative pre-cut lines
for easy and precise cut.

Mnoho výhod pre rýchlu, bezpečnú a bezproblémovú
inštaláciu

Najväčšou výhodou je jednoduchosť inštalácie. Podkládky je možné 
osadiť na hydroizolačnú membránu alebo akýkoľvek povrch. Po prvej
hrubej úprave je možné nastaviteľným kľúčom detailne upraviť výšku.
Nová hlavica je protisklzová a antihluková. Obsahuje predrezané sty-
čné vymedzovacie plôšky pre rýchle vylamovanie. Blokovací systém 
pre základňu a skrutku a predrezanú základňu pre presné a jednodu-
ché rezanie, základňu odolnú proti poveternostným vplyvom, kyseli -
nám a teplotám od - 30 °C do + 120°C.

Nové predrezané vylamovcie styčníky Blok systém pre základňu a skrutku Predrezaná základna



Opravné položky Vašich podláh



Opravné položky Vašich podláh

Podkládka je chránená medzinárodným patentom a ponúka viac
riešení. Kompenzuje nedokonalosti sklonov podkladu a stabilizuje
ideálne rovnú a vždy perfektnú podlahu. Unikátnym nastavením k-
ľúčom sa podkládka zdíha alebo klesá. Ovládanie je možné aj pri 
osadení podlahy, prebieha len lokálne v požadovanom styčníku. 
Nemusíme rozoberať celú podlahu alebo ináč stavebne zasahovať.

Adjustment to art

The “Pedestal” paving supports, which is prote-
cted by international patent, offer multiple solu-
tions to compensate for small imperfections and 
large gradients of any laying surface so as to al-
ways achieve very stable and perfectly flat floor.
The unique adjustment key, an essential eleme-
nt of the system also allows the control of the pa-
ver supports (and consequently the floor above)
 also with a finished floor thus avoiding having to
 lift the tile.

„Eterno“ samonivelačná hlavica „New - Maxi“ rotačná hlavica

Unikátna samonivelačná hlavica, ktorá svojou
konštrukciou umožňuje kompenzovať sklon do
5% a tým výrazne znižuje čas potrebný k vy -
tvoreniu dokonale rovnej podlahy.

Otočná hlavica použitím nastavovacieho kľúča zaru-
čuje posun hore alebo dole. Kompenzácia sklonu sa 
zabezpečuje použitím vložiek LH3.

“ETERNO” self-leveling head
The unique feature of the swivelling head of the ETERNO adjustable paver support is
in the self-levelling stand that allows it to automatically compensate any gradient up
to 5% thus greatly reducing the time needed to create a perfectly flat floor

Rotating head “NEW-MAXI”

The rotating fixed head allows the use of the adjustment key 
while any imperfections or slope of the laying surface must be 
compensated with the use of shims such as the levelling disc LH3.

Dlažba 

Samonivelačná hlavica

0 - 5%

Závit

Dlažba

HydroizoláciaHydroizolácia

Rotačná hlavica

Nastaviteľná podkládka

“New-Maxi”

LH3
3 mm

LH3

3 mm

Vložka do podkládky LH 3



Vložka do podkládky

Pevné podkládky h12, h15, h20 

Najlepšie riešenie pre ochranu hydroizo-
lačnej membrány.
Tým, že je vylúčený mokrý spôsob poklá-
dky dlažby v zimných mesiacoch nedôjde
k premŕzaniu a následnému poškodeniu
jednotlivých vrstiev a hydroizolácie.
Podkládky sú aj pod dlažbu určenú pre 
tranzitné účely na strešnom plášti.   Sú 
vhodné aj pri zaťažení dlažbou najmä fó-
liových striech a pochôdznych striech, te-
rás a balkónov.
Dodávajú sa v troch základných hrúbkach.
Dajú sa ukladať na seba a tým sa dá do-
siahnuť akákoľvek výška.
Vložky do podkládok eliminujú sklz dlaž-
by a vyrovnávajú jej nerovnosť.
Podkládky WPC sú určené pre plastové 
alebo drevenné podlahy.
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