SPESIALVERKTØY

SYSTEMGULV

Enklere
enn du
tror!

Se vår nye nettside for mer informasjon: www.spesialverktoy.no

SPESIALVERKTØY Systemgulv

– enklere enn du tror!
ALLSIDIG OG PRAKTISK
Spesialverktøy systemgulv er et allsidig og
komplett system for enkelt å løse alle problemer
med utendørsgulv, uten å måtte rive opp eller
demontere.

Bena er prosjektert for å lage yttergulv med svært
høy standard hva gjelder slitasjeevne og varighet.
Bena er ideelle for terrasser, svømmebasseng
områder, gangstier eller på eksisterende underlag.

Det er en komplett serie med løsninger som
kan tilpasses de fleste utfordringer som måtte
oppstå på en byggeplass, enten det er renovering
eller nybygg.

Fordelene er enorme når det gjelder prosjekt
kostnader og leveransetider. Eventuelle
reparasjoner på membran og underliggende
konstruksjon er alltid mulig uten å måtte rive.

Løser de fleste problemer.

Smart og enkelt

De modulære støttene er tilgjengelig i mange forskjellige høyder, fra 5 til 1020 mm. Støtte med selvnivellerende hode t.h.

Fordeler
• Ikke noe graving og betongarbeid
•
•
•
•
•
•

Du slipper lim og fug
Ingen frostskader
Raskt og rimelig
Passer både for fliser og tregulv
Kan justeres i ettertid
Dekker høyder fra 5-1020 mm

Finnes i flere fugebredder.

Kan legges direkte på de fleste underlag.

Rør og andre installasjoner gjemmes under.

Tint kommunikasjon

SPESIALVERKTØY Systemgulv

– det essensielle er skjult
for det blotte øye
Bruksområder

Installasjon

• Fliser, betongflis, steinfliser,
planker, kompositt
• Terrasse/platting av tre eller flis
• Ved bassenger eller badestamper
• Takterrasser
• Gangstier i hage

•
•
•
•
•

Skjuler rør og
annet utstyr

God
sirkulasjon

Enkel juster
ing gir rett
gulv på ujevnt
underlag

God stabilitet
hindrer
bevegelse
i gulvet

På alle typer underlag
Enkelt og raskt resultat
Legges i alle årstider
Lav vekt på ferdig gulv
Kostnadseffektiv løsning

Hindrer vann
ansamling på
overflaten

Lim eller
fuging
behøves ikke

Robust
system med
lang levetid

Reduserer
akustikk

Spesialverktøy for mur og flis AS
Vi har forhandlere over hele landet.
Vi kan ogå være behjelpelige med utregninger og tilbud, bare ta kontakt!
Se vår nye nettside for mer informasjon: www.spesialverktoy.no

SPESIALVERKTØY FOR MUR OG FLIS AS
Strømsveien 325, 1081 Oslo
Tlf. 22 81 26 90 | E-post: svas@spesialverktoy.no
www.spesialverktoy.no

