
Podlahy na terasy a balkóny 

Inovativní Univerzální Variabilní design 
Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu 

Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení podlah na balkónech, terasách a ostatních 
zpevněných plochách. Dlaždice se vyrábějí z recyklovaných pryžových granulí spojených PU pojivem. Na výběr je 
široká paleta barev, které se dají vzájemně kombinovat a vytvářet zajímavé variace a originální řešení prakticky bez 
omezení. Ale i jednobarevnou variantou získáte dekorativní, moderní a teplý povrch, který zpříjemní pobyt na 
prostorných terasách i miniaturních balkónech.  

Terasová dlažba 

KRAITEC® step představuje optimální řešení podlahy na zpevněných terasách.  Výběr a různé kombinace 
barev umožňují vytvořit originální design a neotřelé řešení, příjemné pro oko i pro nohy.  

Čtverce KRAITEC® step se snadno instalují, k práci nepotřebujete žádné nářadí. Pokládka je snadná a jde 
rychle od ruky. I velké terasy budou hotové během krátké doby. Spojovací systém čtverců a pokládky 
v Masonry stylu zajišťují stabilní a bezpečný povrch.   

Terasová dlažba 

Spojky 

Hydroizolace 

Tepelná izolace 

Parotěsná zábrana 

Podklad 



Balkóny 

Na menších plochách balkónů lze čtverce KRAITEC® step pokládat do šachovnice. Díky barevným variacím 
lze i na takto malé ploše vytvořit originální design podlahy, která bude příjemná pro chůzi, teplá a pochozí 
okamžitě po pokládce. Materiál je odolný vůči UV záření, případnou vodu odvedou kanálky na spodní 
straně každého čtverce. Jednotlivé díly se vzájemně spojují integrovanými spojkami a lze je snadno 
oříznout na požadovaný rozměr.   

Balkónová dlažba 
KRAITEC step 

Spojky 

Hydroizolace 

Tepelná izolace 

Parozábrana 

Podklad 
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KRAITEC® step 

Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení podlah na balkónech, terasách a ostatních 
zpevněných plochách. Dlaždice se vyrábějí z recyklovaných pryžových granulí spojených PU pojivem. Na výběr je 
široká paleta barev, které se dají vzájemně kombinovat a vytvářet osobité variace a individuální řešení prakticky bez 
omezení. Ale i jednobarevnou variantou získáte dekorativní, moderní a teplý povrch, který zpříjemní pobyt na 
prostorných terasách i miniaturních balkónech.  

Snadná instalace   
Dlaždice se instalují pomocí integrovaných spojek na jakýkoli zpevněný povrch i asfaltové podklady. Jednotlivé 
čtverce lze snadno oříznout na požadovaný rozměr.  

Rychlost - povrch je pochozí okamžitě po instalaci. 

Voda - na spodní straně čtverců jsou odvodní kanálky, takže se voda nedrží pod dlažbou. 

Odolnost materiálu obstojí ve venkovním prostředí 
Materiál je určený do exteriéru, je odolný vůči UV záření. Díky výborné odolnosti vůči chlóru, lze  dlaždice Kraitec 
použít i kolem bazénů. Další použití – zahradní chodníčky, cestičky kolem domů, na rovných střechách apod. 

Příjemná chůze - elastické podlahoviny jsou pružné, měkčí a teplejší než keramická dlažba a příjemné na dotek. 

Materiál z recyklované pryže, 
Pohodlný a bezpečný pro chůzi. 

Spojovací systém pro snadnou 
instalaci a bezpečný povrch 

Odvodňovací kanálky 



Technické údaje  
Materiál: Granule z recyklované pryže a PU pojivo 
Plošná hmotnost: cca 20,8 kg/m2 (cca 5,2 kg / čtverec) 
Povrch: pórovitý, hladký 
Spodní strana: Hladká s odvodňovacími kanálky 
Barvy: červená, zelená, šedá, černá 
Rozměrové tolerance:  
Délka a šířka: ± 1,5% 
Tloušťka: ± 2,0 mm 
Rozměry: 500 x 500 x 30 mm 
Třída hořlavosti: Efl (DIN 13501-5), Broof (t1) (DIN 13501-5) 
Deformace při zatížení: 
10% při cca 18 t/m² 
20% při cca 38 t/m²  
(testováno dle DIN EN ISO 3386-2) 
Balení: 180 čtverců na paletu 105 x 105 cm 
Váha: cca 950 kg / paleta 



KRAITEC® step color  
Step neon 
S barevnou horní vrstvou 

Dlaždice KRAITEC® step color a step neon  mají na povrchu cca 10 mm silnou vrstvu z barevné EPDM pryže. 
K dispozici je široká paleta barev, které lze vzájemně kombinovat dle přání zákazníka. Kreativita, osobitost, unikátní 
vzhled balkónu či terasy. Materiál je určený do exteriéru, je odolný vůči UV záření. Výborná odolnost vůči chlóru – 
ideální na chodníky kolem bazénů. 

DOMAFIT FITNESS, s.r.o. 
Karlovarská 106 
252 61 Jeneč u Prahy 
Tel. +420 981 452, 
724 884 861 
info@domafit.cz 

www.podlahy-interiery.cz 
www.domafit.cz 



KRAITEC® step color 
Step neon 

Technické údaje 

Materiál: Granule z recyklované pryže a PU pojivo, horní vrstva z barevných EPDM granulí 

Plošná hmotnost: cca 21,2 kg/m2 (cca 5,3 kg / čtverec) 

Povrch: pórovitý a hladký, sražené hrany 

Spodní vrstva: hladká s odvodňovacími kanálky 

Barva: dle vzorníku EPDM 

Rozměrová tolerance: 
Délka a šířka: ± 1.5% 
Tloušťka: ± 2.0 mm 

Rozměry: 500 x 500 x 30 mm 

Třída hořlavosti: Efl (DIN EN 13501-1) 
 Broof (t1) (DIN EN 13501-5) 

Deformace při zatížení:  
10% při cca 24 t/m²  
20% při cca 50 t/m²  
(testováno dle DIN EN ISO 3386-2) 

Balení: 180 čtverců na paletu 105 x 105 cm 
Hmotnost: 970 kg/paletu 

4 integrované spojky v jednom čtverci 

Vyrobeno v Německu. 
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Vzorník EPDM KRAITEC neon 

 Jasně červená  Jasně zelená  Jasně modrá 

 Jasně žlutá  Jasně oranžová 

Vzorník EPDM KRAITEC step color 

 Červená  Zelená  Žlutá 

 Modrá  Šedá  Béžová 

Barvy na obrázku nejsou na 100% přesný odstín jako ve skutečnosti. 
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Terasy 
Dlaždice KRAITEC® step instalujete snadno a bez nářadí. Práce jde rychle od ruky a za krátkou dobu 
vytvoříte velkou plochu. Čtverce se pokládají v Masonry stylu (na vazbu), který společně se spojovacím 
systémem zajistí stabilní a bezpečný povrch.  KRAITEC® step představuje optimální řešení dlažby na 
terasách a na zpevněných plochách. Pestrá paleta barev umožňuje vytvořit osobitý design, nové neobvyklé 
řešení, atraktivní, bezpečné a estetické podlahy.  

Balkóny 
Na malých plochách balkónů lze čtverce pokládat jako šachovnici (na střih). Kombinací vašich oblíbených 
barev jednoduše vytvoříte originální design, ve kterém se budete cítit dobře.   
Výhody elastických povrchů 
Kromě odpružení přináší elastický povrch další výhody: 
Rychlá instalace i ve stísněných prostorách, dlaždice lze snadno oříznout na požadované rozměry, povrch je 
pochozí okamžitě po instalaci. 

KRAITEC® step plus 



step safe plus  
Ideální řešení pro instalaci přímo na PVC hydroizolace 

Dlaždice obsahují na spodní části geotextilní laminát, který lze instalovat přímo na PVC hydroizolace. 

KRAITEC ® step safe plus má výraznější texturu a tedy protiskluzný povrch (R10). Materiál je ideální pro 
aplikace kolem domů a na zahradách. 

Použití 

Chodníčky 

Rovné střechy potřebují často návštěvu kvůli údržbě apod. Instalováním KRAITEC® step a step plus přímo 
na hydroizolaci, chodníčky chrání střechu před mechanickým poškozením. Dlaždice se snadno instalují 
pomocí integrovaných spojek a jsou pochozí ihned po položení.    

*zajištění chemické kompatibility materiálu

** geotextilní vrstva na spodní straně zabraňuje migraci částic mezi pryžovou dlaždicí a PVC hydroizolací. 




