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Co byste měli vědět

Objednávky

Pro objednání máte následující možnosti:
Telefon: 541 249 922
Fax: 541 213 962
e-mail: ardex@ardex.cz

Informace
Aktuální informace obdržíte:
• na tel. pro technické poradenství: 541 249 922
• od našeho technika
• od Vám nejbližšího obchodníka

s materiály Ardex

Barevné provedení
Barvy profilů odpovídají barevné řadě RAL:

štěrkově šedá  = RAL 7032

hnědá = RAL 8019

stříbrná  = zvláštní barva na přání

Obchodní podmínky
Platné obchodní podmínky Vám rádi
na požádání zašleme.
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Systém  pro spolehlivou drenáž
s lepenou  dlažbou.

Kapilárně pasivní drenáž povrchů
pro pokládku přírodního kamene
na vrstvu malty s rovnoměrným
zrnem kameniva.

Ochranný a filtrační systém
pro lepenou i volně kladenou dlažbu.
Náhrada dlažby „na terče“.

Drenáž schodiště z keramiky a přírodní-
ho i umělého kamene v exteriéru
s pasivní kapilární vzlínavostí.

Systém pro pokládku tenké
a lehké dlažby bodovým lepením.

Drenážní rohož pro vysoké zatížení
pojezdem aut a odvod vody z ploch,
přerušení kapilární vzlínavosti.

Systém drenážních roštů s flexibilní,
individuálně nastavitelnou
délkou a výškou.

Drenážní systém pro pokládku
přímo do štěrku / štěrkové drti.

Systém drenážního roštu
s patentovanou výškově stavitelnou
podpěrou pro bezbariérový přístup.

Armovací odvětrávací systém
pro lepení keramiky a přírodního
kamene na fasádu a plochy stěn.

Systém pro pokládku dlažby
na problematických podkladech
v interiéru, plovoucí keramická dlažba.

Systém  pro pokládku dlažby
na balkonech, terasách a lodžiích,
eliminuje pnutí z podkladu, odvádí
vodu z podkladu, eliminuje tlak
vodních par.

Drenážní systém s odvodem vody
a s odvodňovacím roštem s konstru-
kční výškou 23 mm.

Watec® Fin FA/RA hliníkové profily
pro ukončení čel balkonů teras a lodžií
s dlažbou, litými povlaky a plastbetony.

Systém balkonových okapů a svodů
z hliníku pro kontrolovaný odvod vody.



3

Celoplošná drenáž s dlažbou v exteriéru
s pasivací kapilární vzlínavosti
Systém  AquaDrain® FE/FE+ vylučuje u dlažby v exteriéru
vznik vápenných výkvětů a poškození dlažby mrazem.
Systém AquaDrain® nabízí spolehlivé řešení s napojením
na odvodňovací rošt.

AquaDrain® FE/FE+ Kompletní systém

1AquaDrain® FE/FE+ Flächendrainage - drenážní rohož 
2AquaDrain® V Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží 
3AquaDrain® Flex Drainrost - drenážní rošt 
4AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil 
5AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru 
6Watec®Fin RA Randabschluss profil - ukončovací profil a Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
7ARDEX X7G nebo ARDEX FB 9L - flexibilní lepidla
8ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota

Bez vyobrazení:
AquaDrain® SK Stoßabdeckung - páska spoje
AquaDrain® SL Fugenband - spárová páska 
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Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ
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AquaDrain® FE+ Kompletní systém 
Lepení keramické dlažby a přírodního kamene v exteriéru

•drenáž přerušující kapilární vzlínání

•materiál: PS

•se speciálním kašírovaným vlysem,

na který se provádí plovoucí potěr

•plošné zatížení  do  2000 kg/m2

•použití: pod potěry, na které bude

lepena dlažba nebo přírodní

kámen

•záruka 6 let pro vyškolenou firmu

s certifikátem 

Prodejní Velké Dop. prodejní 
AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohož Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH 

AquaDrain® FE+ Flächendrainage 100 60 108 FE role, 8 mm, 10,00 x 1,00 m role/10 m2 paleta/90 m2

100 60 116 FE role, 16 mm, 10,00 x 1,00 m role/10 m2 paleta/90 m2

Prodejní Velké Dop. prodejní  
AquaDrain® Drainabschlussprofil - uk. profily Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® V 40 Drainabschlussprofil 200 70 101 AV štěrkově šedá 1 tyč/3m karton/30 m

200 70 104 AV hnědá 1 tyč/3m vč. 10 spojek

200 70 103 AV stříbrná 1 tyč/3m profilů

AquaDrain® V 40 Außenecke 90° - roh 200 70 111 AV štěrkově šedá 1 ks karton/2 ks

200 70 114 AV hnědá 1 ks vč. 4 spojek

200 70 113 AV stříbrná 1 ks profilů

• pevný svár

AquaDrain® V 40 Außenecke 135° - roh vnější 200 70 121 AV štěrkově šedá 1 ks karton/2 ks

200 70 124 AV hnědá 1 ks vč. 4 spojek

200 70 123 AV stříbrná 1 ks profilů

• pevný svár

AquaDrain® V 40 Innenecke 90° - roh vnitřní 200 70 131 AV štěrkově šedá 1 ks –

200 70 134 AV hnědá 1 ks –

200 70 133 AV stříbrná 1 ks –

• pevný svár

185 mm

185 m
m

185 mm

185 m
m

•ukončovací profil  pro svod vody 

•materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

•použití pro AquaDrain®

plošnou drenáž 

150 mm

15
0 

m
m

Poznámka: Ceny jednotlivých komponentů vč. aktivních kalkulačních tabulek naleznete na CD-ROM ARDEX.



AquaDrain® FE+ Kompletní systém 
Lepení keramické dlažby a přírodního kamene v exteriéru

•kotva do potěru, usnadňuje fixaci

profilů v potěru

•role, šířka 90 mm

•role, šířka 90 mm

•samolepící páska pro překrytí

spojů drenážních desek

•pro upevnení i fixaci profilů do potěru

Prodejní Velké Dop. prodejní   
AquaDrain® Drainroste - drenážní rošt Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

viz strana 16

Prodejní Velké Dop. prodejní
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® SK Stoßabdeckung - krycí páska 108 80 103 SK role/50m –

108 80 203 SK role/100m 

AquaDrain® V 40 Profilverbinder - spojka profilů 200 10 231 PV štěrkově šedá sáček/5 ks –

200 10 233 PV stříbrná sáček/5 ks –

200 10 234 PV hnědá sáček/5 ks –

AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru 308 80 406 MA ušlechtilá ocel 1 ks –

WatecFin® VP Verlängerungsprofil 200 60 401 VP štěrkově šedá 1 tyč/3 m  

- prodlužovací profil 200 60 404 VP hnědá 1 tyč/3 m 

200 60 403 VP stříbrná 1 tyč/3 m 

5

•kryje čela balkonů a teras

a zároveň skrývá nevzhledné části 

betonů, zateplení atd.

•profily je možné zavěšovat

pod sebe v libovolném počtu řad.

Jedna řada 30 mm

•materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

karton/30 m 

vč. aretova-

cích klipsů

Poznámka: Ceny jednotlivých komponentů vč. aktivních kalkulačních tabulek naleznete na CD-ROM ARDEX.
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Kapilárně pasivní drenáž povrchů pro odvodňování
a odvětrávání dlažby z přírodního kamene
na vrstvu z malty se stejným zrnem kameniva.
S AquaDrain® EK jsou dlažby z přírodního kamene položené
do zrnité malty spolehlivě odvodňovány. Kromě toho se drenážní
kanály systému postarají o stálé odvětrávání konstrukce.
Tím dlažba rychleji vysychá.

AquaDrain® EK Kompletní systém

1AquaDrain® EK Natursteindrainage - drenážní rohož
2AquaDrain® V Drainabschlussprofil - ukončovací profil drenáže
3AquaDrain® Flex Drainrost - drenážní rošt
4AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil
5AquaDrain® SL Fugenband - spárová páska
6Watec®Fin RA Randabschlussprofil - ukončovací profil 

a Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
7 ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota nebo 

ARDEX GK - spárovací hmota pro vysokou zátěž
Bez vyobrazení:
AquaDrain® SK Stoßabdeckung - krycí páska
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Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ



•drenáž přerušující kapilární

vzlínavost

•materiál: PS

•kašírovaná geotextilie 

zajistí rychlé odvodnění

•plošné zatížení do 2000 kg/m2

•použití pro dlažbu z přírodního

kamene na štěrkové maltě

•ukončovací profil pro odvádění

vody z povrchu

•materiál: hliník s povrchem

upraveným práškovou barvou

•použití pro AquaDrain®

drenážní rohože

Prodejní Velké Dop. prodejní 
AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohož Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH 

AquaDrain® EK Flächendrainage 102 60 108 EK role, 8 mm, 10,00 x 1,00 m role/10 m2 paleta/90 m2

102 60 116 EK role, 16 mm, 10,00 x 1,00 m role/10 m2 paleta/70 m2

Prodejní Velké Dop. prodejní   
AquaDrain® Drainabschlussprofile - uk. profily Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® V 55 Drainabschlussprofil 200 70 201 AV štěrkově šedá 1 tyč/3m karton/21 m

200 70 204 AV hnědá 1 tyč/3m vč. 10 spojek

200 70 203 AV stříbrná 1 tyč/3m profilů

AquaDrain® V 55 Außenecke 90° - roh 200 70 111 AV štěrkově šedá 1 ks karton/7 ks

200 70 114 AV hnědá 1 ks vč. 20 spojek

200 70 113 AV stříbrná 1 ks profilů

• pevný svár

Prodejní Velké Dop. prodejní  
AquaDrain® Drainroste - drenážní rošt Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

viz strana 19

185 mm

185 m
m

AquaDrain® EK Kompletní systém 
Systém pro pokládku přírodního kamene a kameniva
- odvodnění a drenáž

 

7Poznámka: Ceny jednotlivých komponentů vč. aktivních kalkulačních tabulek naleznete na CD-ROM ARDEX.
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AquaDrain® EK Kompletní systém 
Systém pro pokládku přírodního kamene a kameniva
- odvodnění a drenáž

•kotva do potěru, usnadňuje fixaci

profilů v potěru

role, 90 mm

role, 90 mm

•samolepicí páska

•pro překrytí spojů drenážních desek 

Prodejní Velké Dop. prodejní   
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® SK Stoßabdeckung - krycí páska 108 80 103 SK role/50m –

108 80 203 SK role/10m 

AquaDrain® V 55 Profilverbinder - spojka profilů 200 10 331 PV štěrkově šedá sáček/5 ks –

200 10 333 PV stříbrná sáček/5 ks –

200 10 334 PV hnědá sáček/5 ks –

AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru 308 80 406 MA ušlechtilá ocel 1 ks –

WatecFin® VP Verlängerungsprofil 200 60 401 VP štěrkově šedá 1 tyč/3 m  

- prodlužovací profil 200 60 404 VP hnědá 1 tyč/3 m 

200 60 403 VP stříbrná 1 tyč/3 m 

•kryje čela balkonů a teras

a zároveň skrývá nevzhledné části 

betonů, zateplení atd.

•profily je možné zavěšovat

pod sebe v libovolném počtu řad

Jedna řada 30 mm.

•materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

karton/5 ks 

vč. 4 spojek

profilů

Poznámka: Ceny jednotlivých komponentů vč. aktivních kalkulačních tabulek naleznete na CD-ROM ARDEX.
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Drenáž schodů pro drenáž schodišť
v exteriéru s pasivní kapilární vzlínavostí
AquaDrain® SD drenáž schodů chrání před vápennými výkvěty
a poškozením mrazem.
Vhodné jako drenáž pod lepidlo jakož i u typu 2 v kombinaci
s tenkovrstvou armovanou drenážní rohoží Watec® 4E,
pro (mimořádně tenkovrstvé konstrukce) vrstvy s nízkou konstrukční výškou.
Hotové dílce drenáží a výztuží výrazně usnadňují zpracování. 

1 AquaDrain® SD Stufendrainage – Typ 1 
– schodová drenážní rohož 

2 AquaDrain® SD Stufenbewehrung – výztuž schodu
3 Watec® BW Bewegungsfugenband – krycí páska
4 AquaDrain® SD Stufendrainage – Typ 2

- schodová drenážní rohož

5 Watec® 4E armierte Dünnschichtdrainage
armovaná tenkovrstvá drenážní rohož

6 AquaDrain® SD Wasserleitstreifen – odvodňo-
vací páska

Bez vyobrazení:
AquaDrain® SD Flächenbewehrung

AquaDrain®SD Stufendrainage – Typ 1
s keramickým obkladem

AquaDrain®SD Stufendrainage – Typ 1
s přírodním/umělým kamenem do potěru
AquaDrain®SD 

Stufendrainage – Typ 2
v kombinaci s  Watec® 4E v nášlapné části schodu

V kombinaci s  Watec® 4E v nášlapné části schodu
AquaDrain®SD Stufendrainage – Typ 2
v kombinaci na jednozrné maltě  pod 
přírodním/umělým kamenem.

1

4
4

5

2
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6
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1

2
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6
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AquaDrain® SD Drenážní schodový systém
Kombinovaný drenážní a filtrační systém
pro pokládku přírodního kamene a dlažby.

Prodejní Velké Dop. prodejní   
AquaDrain SD® Stufendrainage Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® SD Stufendrainage – Typ 1 102 70 201 SD karton/5 ks paleta/125 ks

- schodová drenážní rohož

AquaDrain® SD Stufendrainage – Typ 2 102 70 202 SD karton/5 ks paleta/125 ks

- schodová drenážní rohož

Prodejní Velké Dop. prodejní   
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® SD Stufenbewehrung - výztuž schodu 102 70 210 SD karton/5 ks –

AquaDrain® SD Flächenbewehrung 102 70 211 SD karton/10 m2 –

- výztuž plochy 102 70 212 SD 1 ks

Watec® BW Bewegungsfugenband 108 80 105 BW role, šíře 30 mm role/50 m –

- krycí páska

AquaDrain® SD Wasserleitstreifen 108 80 130 SD pěnová páska karton/ –

- odvodňovací páska 10 x 10 x 6.000 mm (š x v x d) 50 ks

• zabraňuje výtoku vápených

výkvětů po stranách schodišť

Watec® 4E Kleinformatplatten 100 60 211 VE deska, šíře 10 mm, 1,00 x 1,00 m      karton/10 m2 –

- deska malý formát

roh, 290/160 x 1.000 mm

•výztuž malty na AquaDrain® SD -

schodová drenážní rohož

•materiál: ušlechtilá ocel

•šířka ok: 38 x 38 mm

rohož, 1.000 x 1.000 mm 

rohož, 1.000 x 1.000 mm

•výztuž malty na AquaDrain® drenáž-

ních rohožích u podest schodů

•materiál: ušlechtilá ocel

•šířka ok: 38 x 38 mm

•samolepicí

•kryje spoje drenážních schodů

• pro drenáž schodu v kombinaci

s AquaDrain®  SD schodovou

drenážní rohoží Typu 2

• materiál a funkce viz str. 37

18
0 

m
m

1000 mm

310 mm

rohový prvek, šíře 8 mm, 

30/180 x 1.000 mm

•předtvarovaný rohový prvek

pro stupeň a nášlapnou část

•materiál: PS

•použití v kombinaci s:

a) jednozrnou maltou

b) armovanou tenkovrstvou drenážní

rohoží Watec® 4E

•doporučení:  v kombinaci

s Watec® 4E, nutná výztuž s

AquaDrain® SD Bewehrung

(viz. příslušenství)

rohový prvek, šíře 8 mm, 

310/180 x 1.000 mm

•drenáž schodů s pasivní kapilární

vzlínavostí

•předtvarovaný rohový prvek

pro stupeň a nášlapnou část

•materiál: PS

•speciální kašírovaná geotextilie polo-

žená na jednozrné maltě pod kera-

mikou (přírodním kamenem)

•doporučení: výztuž s AquaDrain®

SD Bewehrung (viz příslušenství)

18
0 

m
m

30 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

16
0 

m
m

1000 mm

290 mm

NOVÉ!

NOVÉ!
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Kombinovaný drenážní a filtrační
systém pro pokládku přírodního
kamene a dlažby.
AquaDrain® T/T+ zaručuje rychlou a spolehlivou pokládku s odvodněním
volně pokládané dlažby. Díky své nízké konstrukční výšce je optimální
pro sanaci objektů. Nahrazuje klasickou dlažbu na terče s možností
pokládky dlažby menších formátů jako např. zámkové nebo cihlové
dlažby, bez nutnosti údržby.

AquaDrain® T+ Kompletní systém 
pro přímou pokládku

1AquaDrain® T+ Flächendrainage
- drenážní rohož 

2AquaDrain® V Drainabschlussprofil
- ukončovací profil s drenáží

3AquaDrain® Flex Drainrost
- drenážní rošt

4Watec®Fin RA Randabschlussprofil
- ukončovací profil

5AquaDrain® SL Fugenband
- spárová páska

6Zásyp spar křemičitým pískem
Bez vyobrazení:
AquaDrain® SK Stoßabdeckung
- páska spoje 

AquaDrain® T+ Kompletní systém 
pro nepřímou pokládku s podrovnávkou

1AquaDrain® T+ Flächendrainage
- drenážní rohož

2AquaDrain® Flex Drainrost
- drenážní rošt

3AquaDrain® Lochwinkel 
- děrovaný profil

4Štěrkové lože
5Zásyp spar křemičitým pískem
Bez vyobrazení:
AquaDrain® SK Stoßabdeckung
- páska spoje 
AquaDrain® SL
Fugenband 
- spárová páska

1

14

5 2

2

4

3

6

3

5

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ



AAqquuaaDDrraaiinn®®  TT++  Kompletní systém
Pro exteriérové betonové, zámkové, cihlové dlažby
a přírodní kámen s volnou pokládkou

•kombinovaný drenážní a ochranný

systém

•materiál: PS

•speciální kašírovaná geotextilie 

s volně kladenou dlažbou

•plošné zatížení do 2000 kg/m2

•pro pokládku betonových, cihlových,

zámkových dlažeb, přírodního kame-

ne a pod zatravňovací koberce

•6 let záruka pro proškolenou firmu

s certifikátem

Prodejní Velké Dop. prodejní  
Aqua Drain® Flächendrainagen - drenážní rohož Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® T+ Flächendrainage 100 70 108 TT role, 8 mm, 10,00 x 1, 00 m role/10 m2 paleta/90 m2

100 70 116 TT role, 16 mm, 10,00 x 1, 00 m role/10 m2 paleta/90 m2

Prodejní Velké Dop. prodejní   
AquaDrain® Drainabschlussprofile - uk. profily Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® V 40 Drainabschlussprofil 200 70 101 AV štěrkově šedá 1 tyč/3m karton/30 m

200 70 104 AV hnědá 1 tyč/3m vč. 10 spojek

200 70 103 AV stříbrná 1 tyč/3m profilů

AquaDrain® V 40 Außenecke 90° - roh 200 70 111 AV štěrkově šedá 1 ks karton/2 ks

200 70 114 AV hnědá 1 ks vč. 4 spojek

200 70 113 AV stříbrná 1 ks profilů

• pevný svár

AquaDrain® V 40 Außenecke 135° - roh vnější 200 70 121 AV štěrkově šedá 1 ks karton/2 ks

200 70 124 AV hnědá 1 ks vč. 4 spojek

200 70 123 AV stříbrná 1 ks profilů

• pevný svár

AquaDrain® V 40 Innenecke 90° - roh vnitřní 200 70 131 AV štěrkově šedá 1 ks –

200 70 134 AV hnědá 1 ks –

200 70 133 AV stříbrná 1 ks –

• pevný svár
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•ukončovací profil pro odvádění

vody z povrchu

•materiál: hliník s povrchem upra-

veným práškovou barvou

•použití pro AquaDrain®

drenážní rohože

185 mm

185 m
m

185 mm

185 m
m

150 mm

15
0 

m
m

Poznámka: Ceny jednotlivých komponentů vč. aktivních kalkulačních tabulek naleznete na CD-ROM ARDEX.



185 mm

185 m
m

Prodejní Velké Dop. prodejní   
AquaDrain® Drainabschlussprofile - uk. profily Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® V 55 Drainabschlussprofil 200 70 201 AV štěrkově šedá 1 tyč/3m karton/21 m

200 70 204 AV hnědá 1 tyč/3m vč. 10 spojek

200 70 203 AV stříbrná 1 tyč/3m profilů

AquaDrain® V 55 Außenecke 90° - roh vnější 200 70 211 AV štěrkově šedá 1 ks karton/7 ks

200 70 214 AV hnědá 1 ks vč. 20 spojek

200 70 213 AV stříbrná 1 ks profilů

• pevný svár

13

AAqquuaaDDrraaiinn®®  TT++  Kompletní systém
Pro exteriérové betonové, zámkové, cihlové dlažby
a přírodní kámen s volnou pokládkou

•role, šířka 90 mm

•role, šířka 90 mm

•samolepící páska pro překrytí

spojů drenážních desek

•pro upevnení i fixaci profilů do potěru

Prodejní Velké Dop. prodejní  
AquaDrain® Drainroste - drenážní rošt Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

viz strana 21

Prodejní Velké Dop. prodejní   
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® SK Stoßabdeckung - krycí páska 108 80 103 SK role/50m –

108 80 203 SK role/10m –

AquaDrain® V 40 Profilverbinder - spojka profilů 200 10 231 PV štěrkově šedá sáček/5 ks –

200 10 233 PV stříbrná sáček/5 ks –

200 10 234 PV hnědá sáček/5 ks –

AquaDrain® V 55 Profilverbinder - spojka profilů 200 10 331 PV štěrkově šedá sáček/5 ks –

200 10 333 PV stříbrná sáček/5 ks –

200 10 334 PV hnědá sáček/5 ks –

WatecFin® VP Verlängerungsprofil 200 60 401 VP štěrkově šedá 1 tyč/3 m  

- prodlužovací profil 200 60 404 VP hnědá 1 tyč/3 m 

200 60 403 VP stříbrná 1 tyč/3 m 

•kryje čela balkonů a teras

a zároveň skrývá nevzhledné části 

betonů, zateplení atd.

•profily je možné zavěšovat

pod sebe v libovolném počtu řad.

Jedna řada 30 mm

•materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

karton/5 ks 

vč. 10 spojek

profilů

•ukončovací profil pro odvádění

vody z povrchu

•materiál: hliník s povrchem upra-

veným práškovou barvou

•použití pro AquaDrain® T+drenážní

rohože s vyrovnávací vrstvou

Poznámka: Ceny jednotlivých komponentů vč. aktivních kalkulačních tabulek naleznete na CD-ROM ARDEX.



Systém pro pokládku dlažby
bodovým lepením 
TerraMaxx® System umožňuje pokládku lehkých a tenkých dlažeb
na drenážní rohož AquaDrain® T+. Tímto systémem je možná pokládka
dlažby od tloušťky 15 mm při podlepení rohů dlažby speciální
fixační hmotou.

TerraMaxx® Kompletní systém 
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1AquaDrain® T/T+ Flächendrainage - drenážní rohož
2TerraMaxx® Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží 
3 Fixace dlažby pomocí TerraMaxx® - t.j. ARDEX 8+9 s přídavkem

20-30% křemičitého písku
4 TerraMaxx® Fugenstab - páska do spár
5 TerraMaxx® Drainrost - drenážní rošt s filtrační vložkou
6Watec® Fin - ukončovací spojka a okapový profil

Bez vyobrazení:
TerraMaxx® Schablone - šablona pro nanášení fixační hmoty
AquaDrain® SK Stoßabdeckung - páska spoje

4

3

1

2

6

5

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ



TTeerrrraaMMaaxxxx®®  Kompletní systém
Systém pro pokládku dlažby bodovým lepením 

• používá se ve spojení s drenážní rohoží  AquaDrain® T/T+

• bodové lepení dlažby činí dlažbu  pevně fixovanou s podkladem

• ideální pro sanace: celková konstrukční výška od 26 mm, včetně dlažby

• nízká hmotnost

•kombinace lepené dlažby s drenáží,

filtrační a ochranný systém

•materiál: PS

•speciální kašírovaná geotextilie 

s volně kladenou dlažbou

•plošné zatížení do 2000 kg/m2

•bodové lepení keramické a betonové

dlažby, přírodního kamene

•6 let záruka pro vyškolenou

firmu s certifikátem

Prodejní Velké Dop. prodejní   
AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohož Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® T+ Flächendrainage 100 70 108 TT role, 8 mm, 10,00 x 1, 00 m role/10 m2 paleta/90 m2

100 70 116 TT role, 16 mm, 10,00 x 1, 00 m role/10 m2 paleta/90 m2

Prodejní Velké Dop. prodejní   
TerraMaxx® Drainabschlussprofile - ukonč. profily Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

TerraMaxx® 14 Drainabschlussprofil 200 72 103 TM stříbrná 1 tyč/3 m  

TerraMaxx® 14 Außenecke 90° - roh 200 72 113 TM stříbrná 1 ks 

• pevný svár 

TerraMaxx® 22 Drainabschlußprofil 200 73 103 TM stříbrná 1 tyč/3 m  

jako TerraMaxx® 14, ale:

• pro dlažby od 22 mm

TerraMaxx® 22 Außenecke 90° - roh 200 73 113 TM stříbrná 1 ks 

• pevný svár 

AquaDrain® V 40 Drainabschlussprofil 200 70 103 AV stříbrná 1 tyč/3 m

jako TerraMaxx® 14, ale:

• pro dlažby od 40 mm

AquaDrain® V 40 Außenecke 90° - roh 200 70 113 AV stříbrná 1 ks

• pevný svár

14

50

74

•ukončovací profil pro odvod

povrchové vody

•materiál: hliník, s povrchem

z práškové barvy

•použití pro AquaDrain®

drenážní rohože

•pro dlažby nad 15 mm

22

58

74

karton/30m

vč. 10 spojek

profilů

karton/30m

vč. 20 spojek

profilů

karton/2 ks

vč. 4 spojek

profilů

karton/2 ks

vč. 4 spojek

profilů

karton/30m

vč. 10 spojek

profilů

karton/2 ks

vč. 4 spojek

profilů

185 mm

185 m
m

185 mm

185 m
m

185 mm

185 m
m
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TTeerrrraaMMaaxxxx®®  Kompletní systém
Systém pro pokládku dlažby bodovým lepením 

Prodejní Velké Dop. prodejní   
TerraMaxx® Drainroste - drenážní rošt Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

TerraMaxx® Drainrost – drenážní rošt 300 31 301 TM ocel, pozink 1 ks balení/

• mřížka roštu, rozměr oka  30/10 mm

300 31 311 TM ušlechtilá ocel, elektroliticky leštěná 1 ks 20 ks

role 90 mm x 50m

role 90 mm x 10m

• samolepicí páska pro překrytí

spojů drenážních desek 
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Prodejní Velké Dop. prodejní   
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

TerraMaxx® Schablone - šablona pro nanášení 101 140 001 TM 4 a 6 mm tloušťka sada/2 ks –

• pomůcka pro rovnoměrné

nanášení fixační hmoty

TerraMaxx®

TerraMaxx® Fugenstäbe - pásky do spár 101 140 004 TM 14 mm výška / 400 mm délka sada/50 ks –

101 140 005 TM 20 mm výška / 400 mm délka sada/50 ks –

101 140 006 TM 26 mm výška / 400 mm délka sada/50 ks –

101 140 007 TM 34 mm výška / 400 mm délka sada/50 ks –

101 140 008 TM 40 mm výška / 400 mm délka sada/50 ks –

• pro vytvoření rovnoměrných úzkých

spár šířky cca 3 mm

• různé výšky podle výšky dlažby

• propouští vodu

• redukuje znečištění a zanešení spár

TerraMaxx® Fugenkreuz - křížek do spár 108 80 106 FK 0,7 mm tloušťka sada/50 ks –

• pro velmi úzké spáry v systému

TerraMaxx®

AquaDrain® SK Stoßabdeckung- krycí páska 108 80 103 SK role/50 m –

108 80 203 SK role/10 m  –

AquaDrain® Fugenband SL - spárová páska 308 80 200 FB délka 2550 mm, tloušťka 3-15 mm 1 role á 2,55 m –

• speciální samolepicí  

silikonkaučuková páska

• fixace volně kladených roštů,

vyplnění otvorů mezi dlažbou a roštem,

ochrana izolací před mech. poškozením

AquaDrain® V 40 Profilverbinder- spojka profilů 200 10 233 PV stříbrná sáček/5 ks –

TerraMaxx® 14 Profilverbinder - spojka profilů 208 80 423 PV stříbrná sáček/5 ks –

TerraMaxx® 22 Profilverbinder- spojka profilů 208 80 433 PV stříbrná sáček/5 ks –

1000 mm x 100 mm (délka x šířka)

•s filtrační vložkou 

•včetně 6 výškově stavitelných podpěr 

a 3 posuvných podložek

•výškově stavitelné od 25 - 38 mm



Vysoce zatížitelná drenáž povrchů pro
spolehlivé odvodnění pojízdných ploch. 

AquaDrain® HB umožňuje spolehlivě odvodňovat pojízdné povrchy
z kostek nebo betonových dlaždic. Při použití štěrku, štěrkové drti
nebo zrnité malty vznikne povrchová drenáž s velmi účinným
odvodňovacím efektem, která je pojízdná jak osobními tak
nákladními vozidly. 

AquaDrain® HB účinně a spolehlivě odvodňuje i jízdní povrchy
z betonu nebo cementového potěru s povrchovou vrstvou.
Odvětráváním konstrukce zabraňuje tlaku vodních par. 

AquaDrain® HB
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1AquaDrain® HB Flächendrainage
- drenážní rohož

Jízdní povrchy z armovaného betonu
B25 nebo cementového potěru

Dlážděné povrchy s pojezdem

1

1AquaDrain® HB Flächendrainage
- drenážní rohož

2ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota
nebo ARDEX GK 
- spárovací hmota pro vysokou zátěž

1

2

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ
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AquaDrain® HB Kompletní systém
Pro odvodnění vysoce namáhaných pojízdných ploch

•drenážní rohož pro vysokou zátěž

•materiál: PS

•při použití stěrku/drti

•výroba vysoce zatěžovaných povrchů

s přerušením kapilární vzlínavosti 

•pro pojezd osobních i nákladních

automobilů

Plochy s vysokým zatížením
Prodejní Velké Dop. prodejní  

AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohož Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® HB Flächendrainage 101 00 108 HB role, 8 mm, 30,00 x 1,00 m role/30 m2 paleta/210 m2

101 00 116 HB role, 16 mm, 15,00 x 1,00 m role/15 m2 paleta/105 m2

Prodejní Velké Dop. prodejní  
AquaDrain® Drainroste Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

pro pojízdné plochy na dotaz
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Drenážní rošt s libovolně nastavitelnou
délkou a výškou.
Systém s maximální flexibilitou.
AquaDrain® Flex Drainrost - drenážní rošt odvádějící vodu. Řešení problému
odvodnění přechodů mezi balkonovou dlažbou a balkonovými dveřmi.
Díky výškově a délkově nastavitelným  stojkám je možné AquaDrain® Flex
Drainrost - drenážní rošt přizpůsobit konkretním podmínkám na stavbě.

AquaDrain® Flex Kompletní systém 

1AquaDrain® Flex Drainrost - drenážní rošt 
2AquaDrain® Flex (Doppel-) Fußschieber

- posuvná podložka stojek 
3AquaDrain® T+ - drenážní rohož
4AquaDrain® FE+- drenážní rohož
5AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil 
6AquaDrain® SL Fugenband 

- spárová páska 
7AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru

8AquaDrain® Schmutzgitter - filtrační vložka
9ARDEX X7G nebo ARDEX FB9L - flexibilní lepidla
bkARDEX FL - flexibilní spárovací hmota

Bez vyobrazení:
AquaDrain® Flex Endkappe

AquaDrain® Flex s přímou pokládkou dlažby
bez lepení na AquaDrain® T+

AquaDrain® Flex s  pokládkou dlažby bez
lepení na podrovnávku ze štěrku /drti 

AquaDrain® Flex v kombinaci s terči

AquaDrain® Flex s pokládkou dlažby
na potěrovou vrstvu na AquaDrain® FE+

1

3

6

1

6

5

8

8

1

2

6

5
2 2

1

6
8

4
2

5
7

9

10

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ
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AAqquuaaDDrraaiinn®® FFlleexx
Individuálně výškově a délkově nastavitelný drenážní rošt 

AquaDrain® Flex Fußschieber 
Prodejní Velké Dop. prodejní 

- posuvná podložka stojek Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® Flex 100 Grundeinheit - zákl. rošt 300 30 201 FR 1 ks

AquaDrain® Flex 100 Anbaueinheit - prodloužení 300 30 202 FR 1 ks

AquaDrain® Flex 150 Grundeinheit - zákl. rošt 300 30 101 FR 1 ks

AquaDrain® Flex 150 Anbaueinheit - prodloužení 300 30 102 FR 1 ks

AquaDrain® Flex Compact Grundeinheit - zákl. rošt 300 40 101 CO 1000 x 150 mm (délka x šířka) 1 ks

AquaDrain® Flex Compact Anbaueinheit 300 40 102 CO 1000 x 150 mm (délka x šířka) 1 ks

- prodloužení 

AquaDrain® BF Flex 150 Gitterrost – viz str. 26

- mřížkový rošt

1.000 x 100 mm (délka x šířka), 

2 - posuvná podložka

1.000 x 100 mm (délka x šířka), 

1 - posuvná podložka

1.000 x 150 mm (délka x šířka) 

2x posuvná podložka stojek 

1.000 x 150 mm (délka x šířka) 

1x posuvná podložka stojek 

materiál a použití stejné

jako u AquaDrain® Flex 100

•jednodílný rošt s podélnými

průřezy

•materiál: ocel, pozink

•materiál a použití stejné

jako u AquaDrain® Flex 100

•nastavení výšky 63 - 90 mm

(popř. 140 - 165 mm s XL stojkami)

•min. výška 55 mm

•použití zejména ve spojení

s AquaDrain® Lochwinkel 

- děrovaný profil (viz příslušenství)

•materiál: ocel, pozink 

•mřížový rošt, rozměr oka 30/10 mm

•s filtrační vložkou 

•variabilně nastavitelná, až 400 mm

•u prodloužení až 280 mm

•použití na přechodu dlažby a balko-

nových dveří nebo oken

•nastavení výšky, pro bezbariérový

přístup, 70 - 80 mm

(nebo 140 - 165 mm s XL stojkami)

•minimální výška 55 mm 

•lineární svod vody

•kotva do potěru (optional)

/D
R
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Prodejní Velké Dop. prodejní   
AquaDrain® Flex Edelstahl - rošt nerez Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® Flex 100 Gitterrost Grundeinheit 300 30 601 FR 1.000 x 100 mm (délka x šířka) 1 ks

- základní rošt 2 Fußschieber - posuvná podložka

AquaDrain® Flex 100 Gitterrost Anbaueinheit 300 30 602 FR 1.000 x 100 mm (délka x šířka) 1 ks

- prodloužení 1 Fußschieber - posuvná podložka

• materiál: ušlechtilá ocel,

elektroliticky leštěná

• mřížkový rošt

• nastavení výšky jako

AquaDrain® Flex 100

AquaDrain® Flex 100 Schlitzrost Grundeinheit 300 30 603 FR 1.000 x 150 mm (délka x šířka) 1 ks

- základní rošt 2x posuvná podložka stojek  

AquaDrain® Flex 100 Schlitzrost Anbaueinheit 300 30 604 FR 1000 x 150 mm (délka x šířka) 1 ks

- prodloužení 1x posuvná podložka stojek  

• materiál: ušlechtilá ocel,

elektroliticky leštěná

• rošt s podélnými průřezy

• nastavení výšky jako

AquaDrain® Flex Compact

AquaDrain® Flex 150 Gitterrost Grundeinheit 300 30 301 FR 1.000 x 150 mm (délka x šířka) 1 ks

- základní rošt 2x posuvná podložka stojek  

AquaDrain® Flex 150 Gitterrost Anbaueinheit 300 30 302 FR 1000 x 150 mm (délka x šířka) 1 ks

- prodloužení 1x posuvná podložka stojek  

• materiál: ušlechtilá ocel,

elektroliticky leštěná

• mřížový rošt, rozměr oka 

30/10 mm

• nastavení výšky jako

AquaDrain® Flex 100

Prodejní Velké Dop. prodejní   
AquaDrain® DR Drainrost - drenážní rošt Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® DR 250 Gitterrost - mřížkový rošt 300 10 105 DL 1.000 x 250 mm (délka x šířka) 1 ks

• materiál: ocel, pozink 

• mřížkový rošt,

rozměr oka  30/10 mm

• s filtrační vložkou 

• včetně  4  šroubovatelných stojek

• výškově nastavitelných 

70 - 95 mm

• minimální výška 60 mm

• použití na plochách

s pochozím provozem

v kombinaci s lepenou

nebo volně kladenou dlažbou

AquaDrain® DR 400/400 Gitterrost - mřížkový rošt 300 10 106 DL 400 x 400 mm (délka x šířka) 1 ks

AquaDrain® DR 400/400 Gitterrost – Edelstahl 300 10 306 DL 400 x 400 mm (délka x šířka) 1 ks

• materiál: ušlechtilá ocel,

elektroliticky leštěná

• použití stejné jako u

AquaDrain® DR 250 mřížkový rošt

AAqquuaaDDrraaiinn®® FFlleexx
Individuálně výškově a délkově nastavitelný drenážní rošt 

AAqquuaaDDrraaiinn®® DDRR
Standard Drainrost - standartní drenážní rošt 

/D
R
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Prodejní Velké Dop. prodejní  
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain®  Flex Doppelfußschieber 308 80 400 FR • pro rošty 1.000 x 150 mm 1 ks –

- stojka s posuvnou podložkou • pozink, s dodatečnou barevnou

kluznou úpravou

AquaDrain® Flex Fußschieber 308 80 404 FR • pro rošty 1.000 x 100 mm 1 ks –

- stojka s posuvnou podložkou • pozink, s dodatečnou barevnou

kluznou úpravou

AquaDrain® Drehfuß - stojka 308 80 300 FU standartní výška 60 mm, pozink 1 ks –

308 80 301 FU XL výška 135 mm, pozink 1 ks –

308 80 310 FU standartní výška 60 mm, ušlechtilá ocel 1 ks –

308 80 311 FU XL výška 135 mm, ušlechtilá ocel 1 ks –

AquaDrain® Fugenband SL - spárovací páska 308 80 200 FB role, tloušťka 3–15 mm role/2,55 m –

• speciální samolepicí 

silikonkaučuková páska

• fixace volně kladených roštů, 

vyplnění otvorů mezi dlažbou

a roštem, ochrana izolací

před mechanickým poškozením

AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru 308 80 406 MA ušlechtilá ocel 1 ks –

• pro upevnění/fixaci 

Flex roštů do potěru

• 2 kotvy na rošt

AquaDrain® Flex Endkappe - ukončení roštu 308 80 401 FR plast, pro rošt 1.000 x 150 mm 10 ks –

308 80 402 FR ušlechtilá ocel, pro rošt 1.000 x 150 mm 1 ks –

308 80 405 FR ušlechtilá ocel, pro rošt 1.000 x 100 mm 1 ks –

• ukončení AquaDrain®

Flex Drainrost - drenážních roštů

AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil 308 80 100 LW 70/50 mm x 1.000 mm (délka) 1 ks –

• pozink

308 80 101 LW 70/50 mm x 1.000 mm (délka) 1 ks –

• potaženo plastem

308 80 102 LW XL: 150/120 x 1.000 mm (délka) 1 ks –

• pozink

308 80 103 LW XL: 150/120 x 1.000 mm (délka) 1 ks – 

• potaženo plastem

AquaDrain® RV Gitterrostverschluss – • pro AquaDrain® Flex 1 ks

- spojka roštu mřížový rošt 100 x 150 mm

• zamontováno, zakotveno 

v systému mřížových roštů

• žárově pozinkováno

– • pro AquaDrain® Flex 1 ks –

mřížový rošt 1.000 x 150 mm

• zamontováno, zakotveno

v systému mřížových roštů

• ušlechtilá ocel

308 80 308 RV • speciální klíč pro spojku 1 ks –

roštu

AAqquuaaDDrraaiinn®® FFlleexx
Individuálně výškově a délkově nastavitelný drenážní rošt 

AAqquuaaDDrraaiinn®® DDRR
Standard Drainrost - standartní drenážní rošt 

/D
R
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Drenážní systém pro pokládku
přímo do štěrku/štěrkové drti
AquaDrain® Vario byl vyvinut speciálně pro účinnou pokládku
do štěrku/štěrkové drti. 
Drenážní kanály jsou jednoduše pokládány na urovnaný štěrk/štěrkovou
drť spolu s volně pokládanou dlažbou. Filtrační vložka, která je součástí
rohože chrání před zanesením drenážní vrstvy nečistotami. 

AquaDrain® Vario Kompletní systém 

1AquaDrain® Vario Gitterrost-Auflage
- mřížkový rošt

2AquaDrain® Schmutzgitter
- filtrační vložka

3AquaDrain® Vario Einschubboden
- zasunovací děrované dno

4AquaDrain® SL Fugenband
- spárová páska

Bez vyobrazení:
AquaDrain® Flex Endkappe - ukončení roštu

AquaDrain® Vario pro lineární odvodnění AquaDrain® Vario při aplikaci u balkonových dveří

1 1

2
2

3
3

4 4

4

4

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ



1.000 x 150 x 40 mm

(délka x šířka x výška), se zasouvacím

roštem, ošetřen práškovou barvou

•materiál: ocel, žárově pozinkovaná

•mřížkový rošt

•rozměr ok: 30/10 mm

•s filtrační vložkou

•prodloužení variabilně až 400 mm

•dílec před dveře, nebo v líniovém

odvodnění

•pokládka přímo na urovnaný 

štěrk/štěrkovou drť

• jednodílný rošt

• materiál: ocel, žárově pozinkovaná

• funkce a vlastnosti jako

AquaDrain® Vario

AquaDrain® Vario feuervezink
Prodejní Velké Dop. prodejní 

- žárově pozinkovány Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® Vario 300 30 401 VO 1 ks –

AquaDrain® Vario Compact 300 40 401 VO 1.000 x 150 x 40 mm, se zasouvacím 1 ks –

roštem, ošetřen práškovou barvou

Prodejní Velké Dop. prodejní    
AquaDrain® Vario Edelstahl - ušlechtilá ocel Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® Vario Gitterrost - mřížkový rošt 300 30 501 VO 1.000 x 150 x 40 mm, se zasouvacím 1 ks –

roštem, ošetřen práškovou barvou

• materiál: ušlechtilá ocel

• mřížkový rošt

• rozměr ok: 30/10 mm

Prodejní Velké Dop. prodejní  
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain®  Vario Einschubboden 300 30 010 VO ošetřen práškovou barvou 1 ks –

- zasouvací rošt

AquaDrain® Fugenband SL - spárová páska 308 80 200 FB role, tloušťka 3 - 15 mm role/2,55 m –

• samolepící

• komprimovaná speciální páska

• upevňuje zabudované rošty 

v místě styku s dlažbou

• chrání navazující těsnění před

mechanickým poškozením

AquaDrain® Flex Endkappe - koncovka 308 80 402 FR ušlechtilá ocel, pro rošt 1000 x 150 mm 1 ks –

• jako ukončení AquaDrain®

Flex/Vario roštů

AquaDrain® RV Gitterrostverschluss - spojka roštu – viz str. 22

24

AquaDrain® Vario
Drenážní systém pro pokládku přímo do štěrku/štěrkové drti



25

Systém drenážních roštů
pro bezbariérový přístup
AquaDrain® BF Drainrost - drenážní rošt umožňuje vyrobit šikmý rošt
pro bezpečný nájezd vozíčkářů. 
V kombinaci s AquaDrain® Flächendrainage - drenážní rohoží,
splňuje požadavky odvodu srážkové vody s bezbariérovým přístupem. 

AquaDrain® BF
Kompletní systém 

AquaDrain® BF FLEX
Kompletní systém 

1AquaDrain® BF Drainrost - drenážní rošt 
2AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil
3AquaDrain® Flächendrainage FE+

- drenážní rohož , zde AquaDrain® T+
4AquaDrain® SL Fugenband - spárová páska
5AquaDrain® Schmutzgitter - filtrační vložka 

1AquaDrain® BF Drainrost - drenážní rošt 
2AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil
3 AquaDrain® Flächendrainage, 

zde AquaDrain® EK
4AquaDrain® SL Fugenband - spárová páska
5AquaDrain® Schmutzgitter - filtrační vložka
6 AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru

NOVÉ!

1

2
26

3
3

4
4

5 5

1

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ
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AAqquuaaDDrraaiinn®®BBFF
Drenážní systém pro bezbariérový přístup
z exteriéru a interiéru

•pro pojezd vozíčků pro invalidy

•bezbariérové napojení dveří

na balkonech a terasách

•materiál: ocel, pozink 

•mřížkový rošt,

rozměr oka 30/10 mm

• včetně  filtrační vložky 

•včetně 4 šroubovatelných stojek

•variabilní nastavení sklonu

•výšková nastavitelnost:

- u provedení 200 mm šířky 

57 -122 mm, s XL-stojkami 168 -180 mm

- u provedení 300 mm šířky 

66 -118 mm, s XL-stojkami 162 -180 mm

•ideální v kombinaci s Aqua Drain®

drenážními rohožemi

Prodejní Velké Dop. prodejní   
AquaDrain® BF - drenážní rošt Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® BF Gitterrost 300 31 401 BF 1.080 x 200 mm (délka x šířka) 1 ks balení/

20 ks

300 31 402 BF 1.080 x 300 mm (délka x šířka) 1 ks balení/

20 ks

AquaDrain® BF Flex feuerverzinkt
Prodejní Velké Dop. prodejní   

- žárově pozinkováno Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® BF Flex 150 Grundeinheit 300 30 701 FR 1.000 x 150 mm (délka x šířka) 1 ks

- základní rošt 2 stojka s posuvnou podložkou

AquaDrain® BF Flex 150 Anbaueinheit  300 30 702 FR 1.000 x 150 mm (délka x šířka) 1 ks

- prodloužení 1 stojka s posuvnou podložkou

•pro pojezd vozíčků pro invalidy

•variabilně nastavitelná až 400 mm

•variabilně nastavitelná

jako šikmá rampa

•materiál: ocel , pozink 

•mřížkový rošt,

rozměr oka 30/10 mm

•včetně  filtrační vložky 

•průběžné nastavení sklonu 

•ideální v kombinaci s Aqua Drain®

drenážními rohožemi

•pro bezbariérový přístup na balko-

nech a terasách

NOVÉ!
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Prodejní Velké Dop. prodejní
AquaDrain® BF Flex Edelstahl - dren. rošt Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain® BF Flex 150 Grundeinheit 300 30 801 FR 1.000 x 150 mm (délka x šířka) 1 ks

- základní rošt 2 stojka s posuvnou podložkou

AquaDrain® BF Flex 150 Anbaueinheit 300 30 802 FR 1.000 x 150 (délka x šířka) 1 ks

- prodloužení 1 stojka s posuvnou podložkou

Prodejní Velké Dop. prodejní 
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

AquaDrain®  BF Flex Doppelfußschieber 308 80 407 FR • provedení 1.000 x 150 mm 1 ks –

- stojka s posuvnou podložkou • pozink s dodatečnou barevnou

kluznou úpravou

• jen pro AquaDrain® BF Flex

Drainroste

AquaDrain® Lochwinkel - děrovaný profil 308 80 100 LW 70/50 mm x 1000 mm (délka) 2 ks –

• pozink

308 80 101 LW 70/50 mm x 1000 mm (délka) 1 ks –

• potaženo plastem

308 80 102 LW XL: 150/120 x 1000 mm (délka) 1 ks –

• pozink

308 80 103 LW XL: 150/120 x 1000 mm (délka) 1 ks – 

• potaženo plastem

AquaDrain® Drehfuß - stojka 308 80 300 FU standartní výška 60 mm, pozink 1 ks –

308 80 301 FU XL výška 135 mm, pozink 1 ks –

308 80 310 FU standartní výška 60 mm, ušlechtilá ocel 1 ks –

308 80 311 FU XL výška 135 mm, ušlechtilá ocel 1 ks –

AquaDrain® Fugenband SL - spárová páska 308 80 200 FB role, tloušťka 3-15 mm role/2,55m –

• speciální samolepicí 

silikonkaučuková páska

• fixace volně kladených roštů,

vyplnění otvorů mezi dlažbou

a roštem, ochrana izolací

před mechanickým poškozením

AquaDrain® Mörtelanker - kotva do potěru 308 80 406 MA ušlechtilá ocel 1 ks –

• pro upevnění/fixaci

flexi roštů do potěru

• 2 kotvy na rošt

AquaDrain® RV Gitterrostverschluss – • pro AquaDrain® BF rošt 1 ks –

- spojka roštu • zamontováno v systému

mřížových roštů

308 80 308 RV • speciální klíč pro spojku 1 ks –

roštu

AAqquuaaDDrraaiinn®®BBFF
Drenážní systém pro bezbariérový přístup
z exteriéru a interiéru

NOVÉ!

NOVÉ!

•materiál: ocel , pozink 

•mřížkový rošt,

rozměr oka 30/10 mm

•použití a vlastnosti jako

AquaDrain® BF Flex 
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Armovaný odvětrávací systém pro lepení keramiky
a přírodního kamene na fasády a plochy stěn

CeraVent®umožňuje spolehlivé odvětrání opláštění, odvod vlhkosti
pronikající z podkladu. Účinně zabraňuje poškození např. v oblasti
soklu způsobená difuzí par nebo vzlínající vlhkostí.
Obklad je oddělen od  konstrukce a snižuje tím pnutí z podkladu. 

1 Lepidlo ARDEX X7G
2 CeraVent® Bekleidungsträgerplatte

- nosná separační deska pro opláštění
3 CeraVent® Montageset – montážní set

(skládající se z hmoždinek, šroubů,
a krytek)

4 CeraVent® Armierungsgewebe 
– armovací tkanina zapracovaná do:

5A Lepidla ARDEX X 701F nebo ARDEX X 32
5B Lepení obkladu do ARDEX X 701F

nebo ARDEX X 32
6 Spárování ARDEX FL

Bez vyobrazení:
CeraVent® Eckschutzprofil 
– rohový profil
CeraVent® Abschlussprofil 
– ukončovací profil
CeraVent® Lüftungsprofil 
– odvětrávací profil
Watec® ST Stoßarmierung 
– armovací páska

2

3

4

1

2

3

5A

5B

6

4

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ
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Prodejní Velké Dop. prodejní 
CeraVent® Systém Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

CeraVent® Platte - deska 400 10 210 CV deska, 10 mm, 1,00 x 1,00 m karton/20 m2 paleta 200 m2

CeraVent® Dübelsets für Mauerwerk/Beton montážní set

- montážní set pro  SDF-S 10U 100 400 38 801 CV délka 100 mm;  ∅ 10 mm set/100 ks –

zdivo/beton SDF-S 10U 120 400 38 802 CV délka 120 mm;  ∅ 10 mm set/100 ks –

SDF-S 10U 140 400 38 803 CV délka 140 mm;  ∅ 10 mm set/100 ks –

SDF-S 10U 160 400 38 804 CV délka 160 mm;  ∅ 10 mm set/100 ks –

SDF-S 10U 180 400 38 824 CV délka 180 mm;  ∅ 10 mm set/100 ks –

CeraVent® Dübelsets für Porenbeton montážní set

- montážní set pro  SDP-S 10S 100 400 38 811 CV délka 100 mm;  ∅ 10 mm set/100 ks –

porobeton SDP-S 10S 120 400 38 812 CV délka 120 mm;  ∅ 10 mm set/100 ks –

SDP-S 10S 140 400 38 814 CV délka 140 mm;  ∅ 10 mm set/100 ks –

SDP-S 10S 160 400 38 823 CV délka 160 mm;  ∅ 10 mm set/100 ks –

Prodejní Velké Dop. prodejní 
CeraVent® Profile - profily Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

CeraVent® Lüftungsprofil - odvětrávací profil 200 80 103 CV plast, bílý 1 tyč/2,00 m karton/50 m

CeraVent® Eckschutzprofil - rohový profil 200 80 101 CV plast, bílý 1 tyč/2,50 m karton/62,50 m

CeraVent® Abschlussprofil - ukončovací profil 200 80 102 CV    plast, bílý                     1 tyč/2,50 m karton/62,50 m

CeraVent® Abdeckprofil - krycí horní profil 200 80 200 CV    ušlechtilá ocel s ochrannou fólií –

délka 2,50 m

CeraVent® Sockelprofil - soklový spodní profil 200 80 201 CV    ušlechtilá ocel s ochrannou fólií –

délka 2,50 m

•armovaná nosná deska pro lepení

keramiky, přírodního kamene na

fasády + plochy stěn

•materiál: PS

•odvětrání a separace obkladu

•použití: sokly, fasády, vlhké vnitřní

stěny

•pro vytvoření rohového spoje:

spoj mezi rohy drenážních rohoží

•výška hrany: 14 mm

•pro vytvoření okrajového spoje

na svislých plochách

•výška hrany: 14 mm

•pro vytvoření systémového spoje

•umožňuje odvětrání

stěny / fasády

•s integrovanou ochranou proti

hmyzu

•vrchní horizontální ukončení u

soklů a stěn s CeraVent®

•vystupující rameno odvádí cíleně

vodu z ploch a fasády

•umožňuje odvětrání spodního

ukončení stěny/soklu

•pro vytvoření spodního ukončení

soklu

•odvětrávací štěrbiny umožňují

provzdušnění a odvětrání

stěny/soklu

CeraVent®

Armovaný odvětrávací systém pro lepení keramiky
a přírodního kamene na fasády a plochy stěn

1
0

5
0

45

55

7
0

2
0

20

4
0

NOVÉ!

NOVÉ!

1 balení/

2 x 2,50 m

vč. upevňova-

cího setu a 2

spojek profilů

1 balení/

2 x 2,50 m

vč. upevňova-

cího setu 
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CeraVent®

Armovaný odvětrávací systém pro lepení keramiky
a přírodního kamene na fasády a plochy stěn

Prodejní Velké Dop. prodejní
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

CeraVent® Armierungsgewebe - armovací tkanina 400 30 101 CV role, 1,00 x 50 m (šíře x délka) role/50 m –

• speciální tkanina pro umístění do

druhého stěrkování

Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska 108 80 101 ST role, šíře 100 mm role/10 m –

108 80 100 ST role, šíře 100 mm role/50 m –

Watec® BW Bewegungsfugenband 108 80 105 BW role, šíře 30 mm role/50 m –

- krycí páska viz str. 32

CeraVent® Abdeckprofil-Verbinder 208 80 440 CV ušlechtilá ocel s ochrannou fólií 1 ks –

- spojka horního profilu

• samolepicí

• spojuje CeraVent® desky

11
,5

57

NOVÉ!
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Armovaná rohož pro lepení dlažby
v interiéru
Watec® 2E šetří při sanacích interiéru velmi mnoho času a peněz.
Watec® 2E je první systém rohoží, které se nelepí k podkladu.
Rohož odděluje povrch keramické dlažby od pohybů a pnutí podkladu
a zajišťuje provětrání dlažby. Eliminuje problémy vzniklé z lepení
dlažby na kritické podklady. První plovoucí keramická dlažba.

1Watec® 2E
2ARDEX FB 9L - flexibilní lepidlo pro celoplošné lepení
3ARDEX FL - flexibilní spárovací malta
Bez vyobrazení:
Watec® BW BewegungsFugenband - spárová páska 
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska

Watec® 2E na dřevotřískových
a dřevoštěpkových podlahách

Watec® 2E na vytápěném potěru s trhlinami 
Watec® 2E na kombinovaných
a mastných podkladech

Watec® 2E na PVC nebo linoleu

1

2
2

2

2

3 3

3
3

1

1

1

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ

Watec® 2E Kompletní systém



•armovaný systém pro tenkovrstvé

lepení dlažby v interiéru

•materiál: PS

•odvětrává a odděluje dlaždu

od kritických podkladů

•použití na  dřevěné, kombinované

podlahy, stávající PVC  a linoleum

bez odstraňování, mladé betony

a anhydrity, popraskané

a zaolejované povrchy

Kompletní systém WWaatteecc®®  22EE
Keramická dlažba a přírodní kámen nezávislý na podkladu
Sanace kritických podkladů s následným lepením dlažby
v interiéru

32

Prodejní Velké Dop. prodejní   
Watec®2E Entkopplung - rohož Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec® 2E role 100 90 203 ZE role, 3 mm, 30,00 x 1,00 m role/30 m2 pal./270 m2

Watec® 2E deska 100 90 303 ZE deska, 3 mm, 2,00 x 1,00 m paleta/200 m2 pal./200 m2

Prodejní Velké Dop. prodejní  
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec® BW Bewegungsfugenband - krycí páska 108 80 105 BW role, šířka 30 mm role/50 m –

• samolepicí

• pro přelepení dilatačních spár 

Watec® 2E – 4E

• napojení Watec® 4E

na Watec® 4E Drainrost 

- drenážní rošt

Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska 108 80 101 ST role, šířka 100 mm role/10 m –

108 80 100 ST role, šířka 100 mm role/50 m –

• samolepicí

• překrytí spojů drenážních desek

(Watec® 2E/3E/4E) 

Watec® FH Fugen-Hinterfüllprofil 108 80 104 FH délka 1.000 mm, � 10 mm karton/20 m –

- vyplňovací profil • vkládá se do otevřené spáry

mezi okraje stěn a Watec® 2E  

• zabraňuje pnutí v povrchu
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Tenkovrstvá armovaná drenážní rohož
pro balkony a terasy s trojitým účinkem.
Watec® 3E bezpečně  
• odvádí vodu vniklou pod dlažbu v místě jejího poškození

(poškozená spára, prasklá dlažba apod.)
• odvětrává dlažbu, nehrozí defekty vzniklé kondenzací a následným

tlakem vodních par na rub dlažby.
• odděluje 100% dlažbu od povrchu, nezávislá dlažba od pohybů

a pnutí v podkladu
Chrání dlažbu před poškozením mrazem a vápennými výkvěty.
Plovoucí keramická dlažba na balkonech, terasách a lodžiích.
Konstrukční výška systému je max. 23 mm včetně dlažby.

Watec® 3E Kompletní systém

1 Watec® 3EDünnschichtdrainage - drenážní rohož 
2 Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska pro překrytí spáry
3 Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska
4 Watec® 3E Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží  se zavěšeným

Watec® Fin BR Balkonrinne - okapem
5 ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
6 Dlažba lepená do ARDEX FB 9L - flexibilního lepidla
7 ARDEX FL - flexibilní spárová hmota  
8 ARDEX SN - neutrální silikon
Bez vyobrazení:
Watec® BW BewegungsFugenband - spárová páska 
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska
Watec® AR Abdeckrost - krytka výpusti

1

2

5

6

7

8

4

3

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ



WWaatteecc®®  33EE  Kompletní systém 
Pro keramickou dlažbu v exteriéru  
Trojí účinnost: odvádí vodu, eliminuje tlak vodních par
a odděluje dlažbu od podkladu.

•armovaná rohož pro tenkovrsté

lepení dlažby v exteriéru

•materiál: PS

•odvádí vodu, tlak par,

odděluje od podkladu

•použití v exteriéru na nosných

podkladech,

např. na izolační stěrku

nebo stávající dlažbu

Prodejní Velké Dop. prodejní   
Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec® 3E role 100 50 105 DE role, 5 mm, 20,00 x 1,00 m role/20 m2 paleta/180 m2

Watec® 3E deska 100 50 205 DE deska, 5 mm, 2,00 x 1,00 m paleta/200 m2 paleta/200 m2

Prodejní Velké Dop. prodejní
Watec®3E Drainabschlussprofil Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec® 3E Drainabschlussprofil 200 10 401 DE štěrkově šedá 1 tyč/3 m

200 10 404 DE hnědá 1 tyč/3 m 

200 10 403 DE stříbrná 1 tyč/3 m 

Watec® 3E Außenecke 90° - roh 200 10 411 DE štěrkově šedá 1 ks

200 10 414 DE hnědá 1 ks 

200 10 413 DE stříbrná 1 ks 

• pevný svár 

Watec® 3E Außenecke 135° - roh venkovní 200 10 911 DE štěrkově šedá 1 ks

200 10 914 DE hnědá 1 ks 

200 10 913 DE stříbrná 1 ks 

• pevný svár

Watec® 3E Innenecke 90° - roh vnitřní 200 10 431 DE štěrkově šedá 1 ks –

200 10 434 DE hnědá 1 ks –

200 10 433 DE stříbrná 1 ks –

• pevný svár

• vč. 2 spojek profilů + montážní set

Watec® Fin TA Terrassenabschlussprofil 200 10 421 DA štěrkově šedá 1 tyč/3 m

- terasový ukončovací profil

Watec® Fin TA Außenecke 90° - roh 200 20 421 DA štěrkově šedá 1 ks

• pevný svár

34

karton/30 m

vč. 10 spojek

profilů + 

montážní set

17

67

23
20 74

185 mm

185 m
m

185 mm

185 m
m

karton/30 m 

s upevňova-

cím setem

karton/10 ks 

s upevňova-

cím setem

NOVÉ!

NOVÉ!

• ukončovací profil s krytou

odvodňovací drážkou pro

odvod vody

• použití jen u teras ukončených

v zemině na štěrkové loži ve

spojení s Watec® 3E

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů +

montážní set

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů +

montážní set

150 mm

15
0 

m
m

Watec®3E Drainage/Entkopplung/Entlüftung
- drenážní rohož

•ukončovací profil pro odvod 

srážkové vody z povrchu dlažby 

•odvádí vodu prosáklou pod povrch

dlažby ven drenážními průřezy

•materiál: hliník, s barevným povrchem

z práškové barvy 

•použití s Watec® 3E

•funkční ukončení čel balkonů

•dodatečné zavěšení okapů

Watec® Fin Balkonrinnen 
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WWaatteecc®®  33EE  Kompletní systém 
Pro keramickou dlažbu v exteriéru  
Trojí účinnost: odvádí vodu, eliminuje tlak vodních par
a odděluje dlažbu od podkladu.

•samolepicí

•pro přelepení dilatačních spár

u Watec® 2E - 4E

•napojení Watec® 4E na

Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt  

•pomocný profil, který se vkládá před

stáhnutím potěru na okraj čela

balkonu, pro lepší usazení

ukončovacích profilů WatecFin.

•šetří dodatečné stěrkování

přechodů lišty a plochy

•samolepicí

•překrytí spojů drenážních desek

(Watec® 2E/3E/4E) 

•samolepicí

•překrytí mezer mezi profily,

stěnou a rohoží

(Watec® 3E/4E) 

•zabraňuje pnutí v dlažbě

přenesené z podkladu

Prodejní Velké Dop. prodejní  
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec® BW Bewegungsfugenband - krycí páska 108 80 105 BW role, šířka 30 mm role/50m –

Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska 108 80 101 ST role, šířka 100 mm role/10 m –

108 80 100 ST role, šířka 100 mm role/50 m –

Watec® FS Fugenabdeckstreifen 108 80 109 FS role, šířka 25 mm role/50 m –

- překrývací páska

Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska 208 80 411 RI role, šířka 125 mm role/10m –

Watec® Fin SK Rissüberbrückung 208 80 412 RI role, šířka 125 mm role/10 m –

- překrývací páska • samolepicí

Watec® AR Abdeckrost - krytka vpusti 300 60 302 AR 150 x 150 mm (d x š), 8 mm výška 1 ks –

300 60 303 AR 150 x 150 mm (d x š), 10 mm výška 1 ks –

Watec®  Fin Profilverbinder - spojka profilů 208 80 401 PV štěrkově šedá sáček/5 ks –

208 80 404 PV hnědá sáček/5 ks –

208 80 403 PV stříbrná sáček/5 ks –

• spojuje profily Watec® Fin

RA, FA, BP, BE, 3E, 4E

Watec®  Fin Estrichlehre - montážní lať 208 80 809 EL • 90 mm x 3 m (d x š), tloušťka 4 mm 1 ks –

WatecFin® VP Verlängerungsprofil - prodlužovací profil viz str. 43

•přemosťuje pnutí v místě napojení 

profilů a stěrkové izolace

•překrytí spojů mezi Watec® drenáž-

ních desek a hydroizolace

• děrovaný okrasný kryt podlahové vpusti

v povrchu keramiky, ušlechtilá ocel

•odvod srážkové vody z povchu dlažby

výpustí, která je umístěna pod krytkou

•vlepuje se do lepidla na rohož

Watec® 3E/4E pod dlažbu

NOVÉ!



Watec® 4E Kompletní systém
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1Watec® 4E armiertes Dünnschicht-Drainsystem - drenážní rohož
2Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska pro překrytí spáry
3Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska
4Watec® 3E Drainabschlussprofil - ukončovací profil s drenáží a okapem Watec®Fin BR Balkonrinne
5Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt  s filtrační vložkou
6ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
7Dlažba lepená do ARDEX FB 9L - flexibilního lepidla
8ARDEX FL - flexibilní spárová hmota  
9ARDEX SN - neutrální silikon
Bez vyobrazení:
Watec® BW BewegungsFugenband - spárová páska 
Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska
Watec® AR Abdeckrost - kryt vpusti

2

3

4

1
6

7

8

9 5

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ

Tenkovrstvá armovaná drenážní rohož
pro balkony, terasy. Pro správné napojení
a odvod vody u balkonových dveří
Systémem  Watec® 4E je zaručen odvod vody, odvětrání a oddělení dlažby
od povrchu. Činí ji tak nezávislou na pohybech a pnutích podkladu. Řeší
problematiku spolehlivého a funkčního napojení a odvodnění míst balko-
nových dveří. Konstrukční výška systému je max. 23 mm včetně dlažby.



37

WWaatteecc®®    44EE  Kompletní systém 
Pro keramickou dlažbu v exteriéru
a správné napojení balkonových dveří a stěn

•armovaná rohož

•pro tenkovrsté lepení dlažby v exteriéru

•materiál: PS

•odvádí vodu, tlak par, odděluje

od podkladu

•použití v exteriéru na nosných

podkladech, např. izolační stěrku

nebo stávající dlažbu

• v kombinaci s Watec® 3E je

redukována výška napojení dveří

z 15 na 5 cm

•ukončovací profil pro odvod 

srážkové vody z povrchu dlažby 

•odvádí vodu prosáklou pod povrch

dlažby ven drenážními průřezy

•materiál: hliník, s barevným povr-

chem z práškové barvy 

•použití s  Watec® 3E

•funkční ukončení čel balkonů

•dodatečné zavěšení okapů

Watec® Fin Balkonrinnen - okap 

Watec® 4E Drainage/Entkopplung
Prodejní Velké Dop. prodejní  

- drenážní rohož Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec® 4E role 100 60 110 VE role, 10 mm, 10,00 x 1,00 m role/10 m2 paleta/90 m2

Watec® 4E deska 100 60 210 VE deska, 10 mm, 2,00 x 1,00 m paleta/100 m2 paleta/100 m2

Prodejní Velké Dop. prodejní 
Watec®  4E Drainabschlussprofile - uk. profilyČ. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec® 4E Drainabschlussprofil - ukonč. profil 200 10 501 VE štěrkově šedá

200 10 504 VE hnědá

200 10 503 VE stříbrná

Watec® 4E Außenecke 90° - roh 200 10 511 VE štěrkově šedá 1 ks

200 10 514 VE hnědá 1 ks

200 10 513 VE stříbrná 1 ks 

• pevný svár 

Watec® 4E Außenecke 135° - roh vnější 200 10 711 VE štěrkově šedá 1 ks

200 10 714 VE hnědá 1 ks

200 10 713 VE stříbrná 1 ks

• pevný svár

Watec® 4E Innenecke 90° - roh vnitřní 200 10 531 VE štěrkově šedá 1 ks –

200 10 534 VE hnědá 1 ks –

200 10 533 VE stříbrná 1 ks –

• pevný svár

Watec® Fin TA Terrassenabschlussprofil 200 10 421 DA štěrkově šedá 1 tyč/3 m

- terasový ukončovací profil

Watec® Fin TA Außenecke 90° - roh 200 20 421 DA štěrkově šedá 1 ks

• pevný svár

22

72

23
7420

1 tyč/3 m

1 tyč/3 m

1 tyč/3 m

karton/30 m

vč. 10 spojek

profilů + 

montážní set

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů + mon-

tážní set

185 mm

185 m
m

150 mm

15
0 

m
m

185 mm

185 m
m

NOVÉ!

NOVÉ!

• ukončovací profil s krytou

odvodňovací drážkou pro

odvod vody

• použití jen u teras ukončených

v zemině na štěrkové loži ve

spojení s Watec® 4E

karton/30 m 

s upevňova-

cím setem

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů + mon-

tážní set

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů + mon-

tážní set

karton/10 ks 

s upevňova-

cím setem



38

WWaatteecc®®    44EE  Kompletní systém 
Pro keramickou dlažbu v exteriéru
a správné napojení balkonových dveří a stěn

•samolepicí

•pro přelepení dilatačních spár

u  Watec® 2E - 4E

• napojení Watec® 4E na

Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt

•samolepicí

•překrytí spojů drenážních desek

(Watec® 2E/3E/4E) 

•samolepicí

•překrytí mezer mezi profily, 

stěnou a rohoží

(Watec® 3E/4E) 

•zabraňuje pnutí v dlažbě

přenesené z podkladu

Prodejní Velké Dop. prodejní  
Watec® 4E Drainrost - drenážní rošt Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec® 4E Drainrost  300 50 301 VE 1 ks

300 50 303 VE 1 ks

Prodejní Velké Dop. prodejní 
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec® BW Bewegungsfugenband - spárová páska 108 80 105 BW role, šířka 30 mm role/50m –

Watec® ST Stoßarmierung - armovací páska 108 80 101 ST role, šířka 100 mm role/10 m –

108 80 100 ST role, šířka 100 mm role/50 m –

Watec® FS Fugenabdeckstreifen - páska 108 80 109 FS role, šířka 25 mm role/50 m –

Watec® Fin Rissüberbrückung - pružná páska 208 80 411 RI role, šířka 125 mm role/10m –

Watec® Fin SK Rissüberbrückung 208 80 412 RI role, šířka 125 mm role/10 m –

- překrývací páska • samolepicí

Watec® AR Abdeckrost - krytka vpusti 300 60 302 AR 150 x 150 mm (délka x šířka) 8 mm výška 1 ks –

300 60 303 AR 150 x 150 mm (délka x šířka) 10 mm výška 1 ks –

1.000 mm /100 mm

drenážní kanál

2.000 mm /100 mm

drenážní kanál

•materiál: ušlechtilá ocel, el. leštěná 

•děrovaný rošt

•s filtrační vložkou

•variabilně nastavitelný do 400 mm

•výška 18 mm

•včetně bočních ukončení, povrch 

s odstranitelnou ochranou folií.

•děrovaný okrasný kryt podlahové vpusti

v povrchu keramiky, ušlechtilá ocel

• odvod srážkové vody z povchu

dlažby výpustí, která je umístěna

pod krytkou

• vlepuje se do lepidla na rohož

Watec® 3E/4E pod dlažbu

NOVÉ!

•samolepicí

•překrytí spojů drenážních desek

(Watec® 2E/3E/4E) 

•překrytí spojů mezi Watec® drenáž-

ních desek a hydroizolace



Prodejní Velké Dop. prodejní 
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®  Fin Profilverbinder - spojka profilů 208 80 401 PV štěrkově šedá sáček/5 ks –

208 80 404 PV hnědá sáček/5 ks –

208 80 403 PV stříbrná sáček/5 ks – 

Watec®  Fin Estrichlehre - montážní lať 208 80 809 EL • 90 mm x 3 m (LxB), tloušťka 2 mm 1 ks –

• pomocný profil, který se vkládá

před stáhnutím potěru na okraj čela 

balkonu,pro lepší usazení 

ukončovacích profilů WatecFin.

• šetří dodatečné stěrkování přechodů

lišty a plochy

WatecFin® VP Verlängerungsprofil viz strana 43

- prodlužovací profil
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WWaatteecc®®    44EE  Kompletní systém 
Pro keramickou dlažbu v exteriéru
a správné napojení balkonových dveří a stěn
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Systém ukončovacích profilů z hliníku
pro kompletní odvod vody z balkonů,
teras a lodžií 
Watec®Fin - systém zabezpečující funkční, estetické a čisté zakončení
dlažby na čelech balkonů. Tvoří ucelený a kompletní systém včetně
svodů a spádových profilů. 

Watec®Fin ukončovací profily

1Watec®Fin FA Fliesenabschlussprofil - ukončovací profil
2Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
3Watec®Fin Rissüberbrückung - pružná páska
4ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
5Dlažba lepená do ARDEX X7G 

nebo FB 9L - flexibilního lepidla
6ARDEX FL - flexibilní spárovací hmota  
7ARDEX SN - neutrální silikon

1Watec®Fin BE Beschichtungs-Estrichprofil
- profil platsbetonových povrchů

2Watec®Fin Profilverbinder - spojka profilů

1Watec®Fin BP Beschichtungsprofil
- profil povlakovaných povrchů

1AquaDrain® V Drainabschlussprofil
- ukončovací profil s drenáží

2AquaDrain® FE+ Flächendrainage - drenážní rohož
3Watec®Fin Rissüberbrückung - pružná páska
4Watec®Fin RA Randabschlussprofil - ukončovací profil 
5Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
6ARDEX 8+9 - alternativní stěrková izolace
7 Dlažba lepená do ARDEX X7G nebo FB 9L - flexibilního lepidla
8ARDEX FL - flexibilní spárová hmota nebo ARDEX GK
9ARDEX SN - neutrální silikon

1

3
4

5
6

7 9
7

1
2

6
3

4

5

1

1

2

2

8

Více informací najdete
v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ



•ukončovací profil pro lepení

dlažby (8-10 mm)

•odvádí vodu prosáklou pod povrch

dlažby ven drenážními průřezy

•materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

•použití pod alternativní stěrkové

izolace

•funkční a bezproblémové ukončení

čel balkonů

•dodatečné zavěšení okapů

Watec® Fin Balkonrinnen - okap 

74
23

20

10
,5

60
,5

Ukončovací profily s lepenou dlažbou
Prodejní Velké Dop. prodejní  

Watec® Fin FA - ukončovací profil Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin FA Fliesenabschlussprofil 200 30 601 FA štěrkově šedá 1 tyč/3 m 

200 30 604 FA hnědá 1 tyč/3 m 

200 30 603 FA stříbrná 1 tyč/3 m  

Watec®Fin FA Außenecke 90° - roh 200 30 611 FA štěrkově šedá 1 ks 

200 30 614 FA hnědá 1 ks 

200 30 613 FA stříbrná 1 ks  

• pevný svár 

Watec®Fin FA Außenecke 135° - roh vnější 200 30 621 FA štěrkově šedá 1 ks  

200 30 624 FA hnědá 1 ks 

200 30 623 FA stříbrná 1 ks 

• pevný svár 

Watec®Fin FA Innenecke 90° - roh vnitřní 200 30 631 FA štěrkově šedá 1 ks –

200 30 634 FA hnědá 1 ks 

200 30 633 FA stříbrná 1 ks  

• pevný svár

• vč. 2 spojek profilů + montážní set

Prodejní Velké Dop. prodejní  
Watec®Fin RA - ukončovací profil Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin RA Randabschlussprofil 200 30 101 RA štěrkově šedá 1 tyč/3 m 

200 30 104 RA hnědá 1 tyč/3 m 

200 30 103 RA stříbrná 1 tyč/3 m 

Watec®Fin RA Außenecke 90° - roh 200 30 111 RA štěrkově šedá 1 ks 

200 30 114 RA hnědá 1 ks 

200 30 113 RA stříbrná 1 ks  

• pevný svár 

•ukončovací profil pro lepení

dlažby na stěrkové izolace 

•pro samolepicí izolační pásy

•materiál: hliník , s barevným

povrchem z práškové barvy 

•možné dodatečné zavěšení okapů

Watec® Fin Balkonrinnen - okap 

karton/30 m

vč. 10 spojek

profilů + 

montážní set

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů + mon-

tážní set

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů + mon-

tážní set

karton/30 m

vč. 10 spojek

profilů + mon-

tážní set

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů + mon-

tážní set

185 mm

185 m
m

185 mm

185 m
m

150 mm

15
0 

m
m

185 mm

185 m
m

23
20 72
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WWaatteecc®®FFiinn ukončovací profily 
pro funkční a kontrolovaný svod vody
z balkonů a teras



185 mm

185 m
m

150 mm

15
0 

m
m

Prodejní Velké Dop. prodejní  
rainroste Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin RA Außenecke 135° - roh vnější 200 30 121 RA štěrkově šedá 1 ks 

200 30 124 RA hnědá 1 ks 

200 30 123 RA stříbrná 1 ks 

• pevný svár 

Watec®Fin RA Innenecke 90° - roh vnitřní 200 30 131 RA štěrkově šedá 1 ks –

200 30 134 RA hnědá 1 ks –

200 30 133 RA stříbrná 1 ks –

• včetně  2 spojek profilů +
sada pro upevnění a montáž

Ukončovací profily pro balkony s litým povlakem
Prodejní Velké Dop. prodejní  

Watec®Fin BP Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin BP Beschichtungsprofil 200 30 903 BP stříbrná 1 tyč/3 m

Watec®Fin BP Außenecke 90° - roh vnější 200 30 913 BP stříbrná 1 ks

• pevný svár

Watec®Fin BP Außenecke 135° - roh vnější 200 30 923 BP stříbrná 1 ks 

• pevný svár 

(rameno 150 x 150 mm)

Watec®Fin BP Innenecke 90° - roh vnitřní 200 30 933 BP stříbrná 1 ks –

• včetně  2 spojek profilů +
sada pro upevnění a montáž
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karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů +

montážní set

karton/30 m 

vč. 10 spojek

profilů + mon-

tážní set

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů + mon-

tážní set

150 mm

15
0 

m
m

185 mm

185 m
m

23
20 74

185 mm

185 m
m

•ukončovací profil balkonů

s povlakovaným povrchem

•montáž až na spádový potěr, 

na který má být proveden litý

EP nebo PU povlak

•zářez na okraji zajišťuje lepší

a stabilnější ukončení povlaku

• snižuje riziko přetečení

materiálu přes okraj

• materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

•možné dodatečné zavěšení okapů

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů +

montážní set

WWaatteecc®®FFiinn ukončovací profily 
pro funkční a kontrolovaný svod vody
z balkonů a teras



Prodejní Velké Dop. prodejní  
Watec®Fin BE - ukončovací profil Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin BE Beschichtungs-Estrichprofil 200 10 623 BE stříbrná 1 tyč/3 m

Watec®Fin BE Außenecke 90° - roh 200 10 633 BE stříbrná 1 ks

• pevný svár

Watec®Fin BE Außenecke 135° - roh vnější 200 10 643 BE stříbrná 1 ks 

• pevný svár

Watec®Fin BE Innenecke 90° - roh vnitřní 200 10 653 BE stříbrná 1 ks –

• pevný svár

• včetně  2 spojek profilů 

Prodejní Velké Dop. prodejní 
Watec®Fin Verlängerungsprofile Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin VP Verlängerungsprofil 200 60 401 VP štěrkově šedá 1 tyč/3 m  

- prodlužovací profil 200 60 404 VP hnědá 1 tyč/3 m 

200 60 403 VP stříbrná 1 tyč/3 m 

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů

karton/2 ks 

vč. 4 spojek

profilů

•jako Watec®BP

Beschichtungsprofil,

ale zapracování profilu se provádí

do vrstvy spádové opravné vrstvy

karton/30 m 

vč. 10 spojek

profilů

karton/30 m 

vč. aretova-

cích klipsů

185 mm

185 m
m

81
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•kryje čela balkonů a teras

a zároveň skrývá nevzhledné části 

betonů, zateplení atd.

•profily je možné zavěšovat

pod sebe v libovolném počtu řad

Jedna řada 30 mm.

•materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

WWaatteecc®®FFiinn ukončovací profily 
pro funkční a kontrolovaný svod vody
z balkonů a teras
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•profil pro upevnění na čelo balkonu

• pro dodatečné zavěšení okapů

Watec® Fin Balkonrinnen 

•vytvoření spádu do 50 mm

• materiál: hliník , s barevným

povrchem z práškové barvy 

•spoje profilů možno provést

AquaDrain® Profilverbinder

(viz příslušenství strana 5)

Prodejní Velké Dop. prodejní  
Watec®Fin NP - spádový profil Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin NP Rinnen-Nachrüstprofil 200 60 301 NP štěrkově šedá 1 tyč/3 m 

200 60 304 NP hnědá 1 tyč/3 m 

200 60 303 NP stříbrná 1 tyč/3 m 

Prodejní Velké Dop. prodejní 
Zubehör - příslušenství Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin Profilverbinder - spojka profilů 208 80 401 PV štěrkově šedá sáček/5 ks –

208 80 404 PV hnědá sáček/5 ks –

208 80 403 PV stříbrná sáček/5 ks –

• spojuje a překrývá spoje profilů

Watec® Fin RA, FA, BP, BE, 3E, 4E

Watec®Fin Rissüberbrückung - pružná páska 208 80 411 RI role, šířka 125 mm role/10 m –

Watec® Fin SK Rissüberbrückung 208 80 412 RI role, šířka 125 mm role/10 m –

- překrývací páska • samolepicí

Watec®Fin Lackstift - opravná barevná tužka 208 80 501 LS štěrkově šedá 1 Ks./12 ml

208 80 504 LS hnědá 1 Ks./12 ml  

208 80 503 LS stříbrná 1 Ks./12 ml 

• oprava škrábanců

a vrypů

Watec®Fin Estrichlehre - montážní lať 208 80 809 EL • 90 mm x 3 m (délka x šířka) 1 ks –

tloušťka 2 mm

• pomocný profil, který se vkládá

před stáhnutím potěru na okraj

čela balkonu, pro lepší usazení  

ukončovacích profilů WatecFin.

• šetří dodatečné stěrkování

přechodů lišty a plochy

karton/30 m 

vč. montážní

sady

40
 m

m
35

 m
m

NOVÉ!

•přemosťuje pnutí v místě napojení 

profilů a stěrkové izolace

•překrytí spojů mezi Watec® drenáž-

ních desek a hydroizolace
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Okapy balkonů a svodové trubky z hliníku
pro řízený svod vody

Watec®Fin je kompletní systém okapů a svodů z hliníku. Zabezpečuje opti-
mální svod srážkové vody z povrchu balkonů a teras v souladu s normou
DIN 1986-100. Watec®Fin BR je spojován bez letování, svárů a lepení,
pomocí systému spojek. Dodatečná montáž okapů  pouhým zavěšením
do profilů a zabezpečení pomocí jednoduchých aretačních prvků.
Balkon, terasa, lodžie tak dostává čistý a profesionální vzhled.

Watec®Fin - Kompletní systém okapů a svodů

1 Watec®Fin BR Balkonrinne - okap
2 Watec®Fin BR Rinnenverbinder - spojka okapu
3 Watec®Fin BR Rinnenecke - rohový okap
4 Watec®Fin BR Endkappen - ukončení okapu
5 Watec®Fin BR Rinnenablaufelement - okap s odtokem
6 Watec®Fin AL Rohrbogen - koleno
7 Watec®Fin AL Verbindungsrohr - spojovací svod
8 Watec®Fin AL Fallrohr - svod
9 Watec®Fin AL Abzweig - odbočka svodu
bk Watec®Fin AL Rohrschelle - objímka Více informací najdete

v DETAILECH PRO PROJEKTOVÁNÍ



•okapy pro  odvod vody z balkonů

• materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

•zavěsitelný do profilů Watec® Fin

•prostor pro montáž (hloubka):

cca. 75 mm

• chrlič v kombinaci s Watec®Fin BR

Rinnenablaufelement a rohovým

okapem s odtokem, včetně dvou

samořezných nerez šroubů

Prodejní Velké Dop. prodejní  
Watec® Fin BR - okap Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®  Fin BR Balkonrinne 200 50 201 BR štěrkově šedá 1 tyč/3 m 

200 50 204 BR hnědá 1 tyč/3 m 

200 50 203 BR stříbrná 1 tyč/3 m 

(5 tyčí)

Watec®Fin BR Rinnenecke 90° - rohový okap 200 50 231 BR štěrkově šedá 1 ks karton/2 ks

200 50 234 BR hnědá 1 ks karton/2 ks

200 50 233 BR stříbrná 1 ks karton/2 ks

• pevný svár 

Watec®Fin BR Rinnenecke 135° - rohový okap 200 50 331 BR štěrkově šedá 1 ks karton/2 ks

200 50 334 BR hnědá 1 ks karton/2 ks

200 50 333 BR stříbrná 1 ks karton/2 ks

• pevný svár 

Watec®Fin BR Innenecke 90° - okap roh 200 50 341 BR štěrkově šedá 1 ks –

200 50 344 BR hnědá 1 ks –

200 50 343 BR stříbrná 1 ks –

• pevný svár

Watec®Fin BR Rinnenablaufelement DN 50 200 50 241 BR štěrkově šedá 1 ks –
- okap s odtokem 200 50 244 BR hnědá 1 ks –

200 50 243 BR stříbrná 1 ks –

• okap s odtokem (∅ 50 mm)

Watec®Fin BR Ablauf-Eckelement DN 50 200 50 271 BR štěrkově šedá 1 ks –

- okap s odtokem 200 50 274 BR hnědá 1 ks –

200 50 273 BR stříbrná 1 ks –

• rohový okap s odtokem

(∅ 50 mm)

Watec®Fin BR Speier - chrlič 200 50 281 BR štěrkově šedá 1 ks –

200 50 284 BR hnědá 1 ks –

200 50 283 BR stříbrná 1 ks –

235 mm

235 m
m

235 mm

235 m
m

150 mm

250 mm

235 mm
235 m

m

200 mm

20
0 

m
m

karton/15 m

vč. aretova-

cích klipsů
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•umožňuje upevnění okapů

Watec®Fin do spádu

• umožňuje nastavení spádu

do 50 mm

• pro montáž je zapotřebí 

min. 23 mm  prostoru mezi čelem

balkonu a vnější hranou profilu

•včetně těsnicího provazce,

nerezových samořezných šroubů,

držáků rýny a aretačních klipsů
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systém balkonových okapů a svodů
z hliníku pro kompletní a funkční svod vody

Prodejní Velké Dop. prodejní  
Nachrüstprofil Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin BR Endkappe - ukončení okapu 200 50 211 BR šedá 1 ks  karton/10 ks

200 50 214 BR hnědočerná 1 ks  karton/10 ks

200 50 213 BR hliník 1 ks  karton/10 ks

• z UV-odolného plastu

• lepí se silikonem

Watec®Fin BR Rinnenverbinder - spojka okapu 200 50 221 BR štěrkově šedá 1 ks  karton/10 ks

200 50 224 BR hnědá 1 ks karton/10 ks

200 50 223 BR stříbrná 1 ks karton/10 ks

• včetně těsnění a štelovacích šroubů

• nastavitelný 

• šířka 65 mm

Watec®Fin RT Rinnenblende - spádový profil 200 60 241 RT štěrkově šedá 1 tyč/3 m 

200 60 244 RT hnědá 1 tyč/3 m

200 60 243 RT stříbrná 1 tyč/3 m 

Watec® Fin
- jiné úhly rohů profilů a okapů na požádání

Cena na požádání

karton/30 m

vč. montáž-

ního setu



Prodejní Velké Dop. prodejní  
Watec®Fin AL Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin AL Rohrbogen DN 50/45° - koleno 200 50 711 AL štěrkově šedá 1 ks –

200 50 714 AL hnědá 1 ks –

200 50 713 AL stříbrná 1 ks –

• materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

• včetně těsnicího kroužku 

Watec®Fin AL Rohrbogen DN 50/87° - koleno 200 50 721 AL štěrkově šedá 1 ks –

200 50 724 AL hnědá 1 ks –

200 50 723 AL stříbrná 1 ks –

• materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy 

• včetně těsnicího kroužku 

Watec®Fin AL Verbindungsrohr DN 50  200 50 731 AL štěrkově šedá 1 ks –

- spojovací svod 200 50 734 AL hnědá 1 ks –

200 50 733 AL stříbrná 1 ks –

• materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy

• včetně těsnicího kroužku

Watec®Fin AL Fallrohr DN 50 200 50 741 AL štěrkově šedá 1 ks –

- svodová trubka 200 50 744 AL hnědá 1 ks –

200 50 743 AL stříbrná 1 ks –

• materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy

• včetně těsnicího kroužku

Watec® Fin AL Abzweig DN 50/50/45° 200 50 751 AL štěrkově šedá 1 ks –

- odbočka svodu 200 50 754 AL hnědá 1 ks –

200 50 753 AL stříbrná 1 ks –

• materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy

• včetně 2 těsnicích kroužků

Watec® Fin AL Rohrschelle DN 50 - objímka 200 50 761 AL štěrkově šedá 1 ks –

200 50 764 AL hnědá 1 ks –

200 50 763 AL stříbrná 1 ks –

Watec® Fin AL Rohrschelle DN 50 200 50 861 AL štěrkově šedá 1 ks –

- objímka DN 50 se závitem M8 200 50 864 AL hnědá 1 ks –

200 50 863 AL stříbrná 1 ks –

2,00 m

0,50 m

• pro připevnění svodů  Watec®Fin AL   

svodových trubek k fasádě

• upevnění zašroubováním

na předem zabudované závitové

tyče M8
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Prodejní Velké Dop. prodejní  
Nachrüstprofil Č. výrobku Provedení jednotka balení cena bez DPH

Watec®Fin AL Doppelmuffe DN 50 200 50 771 AL štěrkově šedá 1 ks –

- spojovací objímka 200 50 774 AL hnědá 1 ks –

200 50 773 AL stříbrná 1 ks –

• materiál: hliník, s barevným

povrchem z práškové barvy

• včetně 2 těsnicích kroužků

WWatec®Fin AL Fallrohradapter 200 50 781 AL zinek 1 ks  –

- adaptér napojení svodu 200 50 782 AL měď 1 ks  –

• pro napojení do stávajících svodů

• včetně těsnicího kroužku
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Pro vaše poznámky:
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Pro vaše poznámky:



Další Informace a katalog obdržíte ZDARMA
u Vašeho prodejce nebo technika ARDEX.

Zastoupení pro ČR a SR:
ARDEX Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10, 603 00 Brno
areál Národního stavebního centra
Tel. + 420 541 249 922
Fax + 420 541 213 962
e-mail: ardex@ardex.cz
internet: www.ardex.cz, www.ardex.sk

Napište si o aktuální publikaci
na CD-ROM nebo v tištěné verzi.

Nebo o kompletní produktový
katalog s technickými informacemi.

Informační leták:
Izolace sprch a koupelen

Informační leták:
Izolace balkonů, teras, lodžiíí a střech

Informační leták:
Spárovací hmoty ARDEX

Informační leták:
Tmelení sádrokartonu bez tmelení
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Informační leták: Opravné
a sanační systémy pro stěny
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Informační leták:
Podlahové systémy

Váš prodejce, technik:


