
Hlavice terče

Nivelační miska

Šroubovice

Základna

Umožňuje snadnou a rychlou aplikaci dlažby nebo dřevěných roštů. 
V základním setu je nabízeno pro klasické dlažby. Na objednávku je
možné hlavici zaměnit.

Základní pilíř celého terče.

K dispozici v různých velikostech dle požadovaného výškového rozdílu
mezi terénem a dlažbou.

Díky jejímu konstrukčnímu provedení dokonale vyrovnává nerovnost
terénu bez dalších náročných prací terénu.

Základní typ konstrukce terčů

Stavitelné samonivelační terče pro inovativní řešení zvýšených podlah. TW QUEEN za pomocí vložené nivelační misky, kombinuje
výhody pevného výškově stavitelného terče a samonivelačního. Terče se charakterizují vysokou nosností až 1 800 kg. Pomocí nivelační 
 misky je možné vyrovnat sklon až do 5 %. 
Terče lze dodat i s hlavicí pro dřevěné terasy a rošty o maximální tloušťce hranolu 60 mm.

Terče pod dlažbu



Ostatní střešní prvky

Základní sada skládající se z podstavce a šroubovice s
hlavicí dle výběru. Standardní hlavicí je pro klasické
plošné dlažby. Klíčovým prvkem výběru je nastavitelná
výška šroubovice.

21-30 mm
29-44 mm
43-72 mm
70-126 mm
124-234 mm

TW QUEEN 31
TW QUEEN 46
TW QUEEN 74
TW QUEEN 128
TW QUEEN 234

Stavitelné terče pod dlažbu
Ostatní střešní prvky

Výškově nastavitelné od 21 mm do 234 mm

Možnost aplikace na terén do sklonu 5 %

Nivelační miska pro vyrovnání nerovností

Kompatibilita s dlažbami i dřevěnými rošty

Nosnost až 1,8 tuny 

Terč TW-QUEEN

Nivelační miska

výška mm

Nivelační miska TW-QUEEN do sklonu 5 %. Zvyšuje
výšku terče o 7 mm.

7 mm 

Terč TW-QUEEN JUNIOR

12-18 mm
18-24 mm
24-30 mm 

Terč TW-QUEEN JUNIOR.

výška mm

výška mm
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21-31 mm 30-46 mm 44-74 mm 71-128 mm 124-234 mm

TW-QUEEN, se svojí unikátní variací ve formě vložené misky, kombinuje výhody
pevného samonivelačního výškově stavitelného terče. Hlava je složena z bi-materiálu
s proti- hlukovou a protiskluznou gumou, odolávající vysokým teplotám a nabízí v
jednom typu možnost tří variací síly spáry a to 2, 3 a 4 mm. 

Vysokou nosností až 1 800 kg překonává většinu jiných výrobků. Drážky na spodní
straně terče zaručují dokonalý odtok vody z konstrukce a jednoduše naznačují, kde je
třeba podstavu upravit v případě řešení detailů u zdí či atik. 

Výšková úprava terče je prováděna centrální šroubovicí, která se nastavuje pomocí
středového klíče. S ním lze změnu výšky provádět i po nainstalování dlažby a to
skrze spáru, jak ručně, tak i pomocí klíče do aku vrtačky z originálního příslušenství
TW-QUEEN. Váha jedné dlaždice může být až 38 kg.

Možnosti výškové úpravy terče

Originální stavitelné samonivelační terče –  inovativní řešení vašeho projektu vyvýšených podlah. Systém stavitelných terčů TW-
QUEEN je nejdokonaleji propracovaný soubor produktů, které svojí patentovanou konstrukcí zjednoduší montáž na maximum. TW-
QUEEN JUNIOR nabízí nejnižší samonivelační terč na trhu a to již od 12 mm. 

U výšky podlahy nad 234 mm lze použít zvyšující nástavce
dostupné ve dvou výškách. Nástavce jsou libovolně
kombinovatelné.

K ukončení dlažby u stěn a v prostoru lze využít doplňky nerezových klipů.

Doplňky


