G O LV

Nivell System reglar för utegolv
Nivell System Utegolv är en genial lösning när du
ska anlägga golv utomhus. Unika egenskaper gör systemet
användbart vid många olika projekt och när förutsättningarna kan variera.
• Enkelt: Ett fåtal detaljer gör monteringen enkel.
• Säkert: Ett tryggt system från en ledande leverantör.
• Flexibelt: Beroende på val av skruv och regel klarar systemet av
att ta upp de nivåskillnader som kan tänkas finnas i underlaget.
Systemet klarar givetvis även varierande bygghöjder.

Användningsområden
Nivell Utegolv kan anpassas till de flesta utegolvstyper, såsom
altaner, terrasser, balkonger, trädäck, uterum, uteserveringar, övrig
trall med mera.

Underlagstyper
Det spelar inte så stor roll vilket befintligt underlag som finns,
Nivell utegolv kan anpassas till bland annat underlag med tjärpapp,
plåt, stenplattor, betong, asfalt, berg, trä med mera.

Fördelar
Nivell Utegolv, monteras enkelt, snabbt och golvet blir stabilt.
Det är flexibelt för olika golvtyper, och kräver ej jämna underlag.
Andra fördelar är att det inte kräver gjutna plintar och är demonterbart. Nivell kan monteras utan att göra åverkan på befintligt
underlag. Skruven är UV-beständig.

Kontakta Nivell support på telefon 0501-715 90
för mer information om våra lösningar för utegolv.

Systemet är enkelt att använda för säsongsutnyttjande.
Montera/demontera, lagra och montera på nytt!
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Ingående produkter
Nya Nivell Utegolv består av tryckimpregnerade reglar med förborrade hål och gängade
UV-skyddade plasthylsor i hålen. Nivell utereglar finns i dimensionerna 45 mm, 70 mm, 95 mm
och 120 mm. Nivell uteskruvar finns i längderna 100 mm, 150 mm, 200 mm och 300 mm.
I ett och samma system kan du bygga ditt utegolv från 50 mm till 386 mm (överkant regel).
Art. nr.

Produkt

Dimension

Antal/förp.

261

Impregnerad träregel

45x45x3600 mm

6 st

262

Impregnerad träregel

45x70x3600 mm

6 st

263

Impregnerad träregel

45x95x3600 mm

6 st

264

Impregnerad träregel

45x120x3600 mm

6 st

551

Plastskruv grön

100 mm

100/50 st

555

Plastskruv grön

150 mm

100/50 st

560

Plastskruv grön1

200 mm

50 st

565

Plastskruv grön1

300 mm

50 st

551 S*

Plastskruv grön med stödplatta

102 mm

50 st

555 S*

Plastskruv grön med stödplatta

152 mm

50 st

560 S*

Plastskruv grön med stödplatta1

202 mm

50 st

565 S*

Plastskruv grön med stödplatta

302 mm

50 st

1

1. Inklusive skruvförstärkare
*=Beställningsvara
Reglarnas c/c bestämms av Belastningsklass enligt EKS eller av leverantören för övergolvs anvisningar.
Vid normalfall så används c/c 600 mm med 28x120 mm trallvirke.
Uteservering

Trädäck, uteplats

Trädäck

Trädäck
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ring
Enkel monte
ljer!
med få deta

