step
BEZPEČNÉ POVRCHY A CHODNÍKY
pro terasy, balkóny a rovné střechy
vyrobené z recyklované pryže

MADE IN GERMANY

pohodlné · estetické · flexibilní

step
PRO TERASY A BALKÓNY
Balkóny, terasy a zahrady představují příjemná místa k
odpočinku přímo v obydlí. Čím krásnější si je vytvoříte, tím
lépe se zde budete cítit a relaxovat.

KrAitec step je vysoce kvalitní elastická dlažba vyrobená z
recyklované pryže. Poskytuje ideální řešení podlah na balónech a
terasách, lze z ní vyrobit chodníčky kolem domů a v zahradách.
Pryžové čtverce jsou pohodlné pro chůzi a krásně vypadají.

ITEC
• Jednoduchá pokládka bez lepení, čtverce se spojují
čtyřmi integrovanými spojkami.
Výhoda: 30 mm silné čtverce jsou bezpečně spojené
dohromady, nemohou se posunovat ani zvedat

• Bezpečnost
Výhoda: Žádné nebezpečí úrazu, při chůzi naboso nehrozí
zadření třísky jako v případě dřevěné podlahy

• Tepelná izolace a útlum hluku
• Jednotlivé čtverce se mohou kdykoli vyměnit

Výhoda: Teplá a tichá podlaha

Výhoda: Jednoduchá a rychlá výměna čtverců, bez nepořádku

• Neklouzavý povrch, který rychle schne (odvodňovací kanálky na
• Vysoká kvalita „Made in Germany“, jednoduchá údržba
Výhoda: Dlouhá životnost (i pokud je dlažba vystavena
mrazu), jednoduché čištění

spodní straně čtverců zajistí bezpečný odtok vody)
Výhoda: Ideální bezpečná podlaha pro děti

• Šetrné k životnímu prostředí (vyrobeno z recyklované pryže,
• Příjemné barvy, které lze kombinovat dle libosti
Výhoda: Vysoce dekorativní, individuální povrch, který lze
krásně sladit s okolím
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může být znovu recyklováno)

Výhoda: Můžete aktivně přispět k ochraně životního prostředí
a šetřit přírodní zdroje.

step
s
Na rovných střechách musí být vyřešeny přístupy kvůli
údržbě, opravám, čištění apod.
KrAitec® step je ideální řešení chodníčků a jako ochranná
vrstva hydroizolačních systémů na rovných střechách. KrAitec®
step se může přímo instalovat na všechny typy hydroizolací a
chránit tak střešní systémy před poškozením. Před instalací je
nutné konzultovat snášenlivost materiálů. Na problematické
materiály doporučujeme použít
KRAITEC® step plus, který má na spodní straně polyesterovou
geotextilní vrstvu (300g/m2).
Instalace čtverců KrAitec step je rychlá a jednoduchá, pomocí
integrovaných spojek. Podlaha je pochozí ihned po instalaci.
Pevné pryžové čtverce se mohou použít také jako podpěry pod
střešní konstrukce (antény, klimatizační jednotky apod.)

KrAitec® step - významně pomáhá chránit váš majetek.

E PERF
O

C E R TI F

ANCE

KrAitec® step je testovaný nezávislým zkušebním institutem a
obdržel třídu Broof (t1) dle DIN EN 13501-5 (zkoušky dle DIN V
ENV 1187). „Tvrdé krytiny“ prokazuje test Stavebního úřadu (č.
P-3692/139/11-MPA BS).
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Materiály, které se používají jako horní vrstva na rovných
střechách, musí být odolné létajícím jiskrám a sálavému
teplu, aby nedocházelo k požárům.
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KrAitec® step splňuje kritérium „tvrdá krytina“
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Broof (t1)
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step NA ROVNÉ STŘECHY

step
DOPORUČENÁ ÚDRŽBA A TECHNICKÁ DATA
Základní informace:

Chraňte povrch před látkami, které mohou způsobit trvalé
skvrny – barvy, laky, oleje atd. Vyčistit takové skvrny je velmi
obtížné, často zcela nemožné.

Běžná údržba:

Na odstranění prachu a špíny použijte smeták s měkkými
štětinami, případně průmyslový vysavač. Pokud má vysavač
mechanický kartáč, ujistěte se, že není příliš tvrdý, aby podlahu
nepoškodil.

Pokud jsou na podlaze nečistoty od jídla, mech apod., vydrhněte ji
měkkým namočeným kartáčem a opláchněte větším množstvím
vody. Pokud špína na povrchu stále zůstává, kartáč namočte do
slabého roztoku čisticího prostředku, vydrhněte a opět důkladně
opláchněte vodou. Na podlahu můžete použít také čistič ve spreji.
Mezi tryskou a podlahou udržujte minimální vzdálenost 30 cm.
Teplota vody nesmí přesáhnout 80°C.
Když podlahu čistíte sprejem, vymyjte veškeré zbytky čistidla z
pórů podlahy slabým roztokem čisticího prostředku a opláchněte
větším množství vody.

Technické údaje:
Granule z recyklované
pryže spojené PU pojivem

Materiál:

Plošná hmotnost cca 20,8 kg/m2 (cca 5,2 kg/čtverec)
Tloušťka*:

30 mm (± 2,0 mm)

Délka x šířka:

500 x 500 mm (± 1,5 %)

Povrch:

Hladký, pórovitý/volitelná
hrubší textura
Hladká, odvodňovací kanálky/
geotextil**

Spodní strana:
Barva:

viz. vzorník na str. 6 - 7

Spojení:

4 plastové spojky

Třída hořlavosti:

Efl (DIN EN 13501-1)
Broof(t1) (DIN EN 13501-5)

Stlačitelnost
při zatížení: ***

Spojky pro snadnou
instalaci a pevné spoje

10 % při cca 18 t/m2 20
% při cca 38 t/m2
180 čtverců na paletu
105 x 105 cm
Hmotnost: cca 950 kg/paleta

Balení:

* ostatní tloušťky na objednávku
** PES, Polyester-geotextile, 300 g/m2
*** testováno dle DIN EN ISO 3386-2
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Pryžový materiál,
pohodlný a bezpečný pro chůzi

step - ÚDRŽBA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Odvodňovací kanálky

step ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU: ΔL w= 27dB .................................. .............
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step • step plus • step safe plus • step color • step neon
satile

KRAITEC® step

KRAITEC® step
Čtverce se vyrábějí v různých barvách, které se mohou
vzájemně kombinovat. Zákazník si tak může vytvářet krásné
podlahy dle vlastního vkusu a fantazie.

KRAITEC® step plus

ČERVENÁ

ZELENÁ

ŠEDÁ

ČERNÁ

Art. 06189300

Art. 06189307

Art. 06189318

Art. 06189319

KRAITEC® step plus • step safe plus
KrAitec® step plus a step safe plus mají na spodní straně
geotextilní vrstvu, která zabraňuje migraci částic a umožňuje
pokládku čtverců přímo na hydroizolace z PVC. KrAitec®
step safe plus Má drsnější strukturu a zajišťuje protiskluzný
povrch (R 10). Pryžové čtverce jsou ideální pro aplikace kolem
domů a na zahrady.
KRAITEC® step safe plus
ČERVENÁ

step plus: Art. 06250800
step safe plus: Art. 06280101
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satile
acing
slab

ZELENÁ

ŠEDÁ

ČERNÁ

Art. 06250807
Art. 06280107

Art. 06250818
Art. 06280118

Art. 06250819
Art. 06280119

KRAITEC® step color • step neon

KRAITEC® step color

S barevnou epDM vrstvou na povrchu.
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.

KRAITEC® step neon

E
JASNĚ ČERVENÁ

Art. 07189308

JASNĚ ZELENÁ

Art. 07189307

Art. 07189309

Art. 07189310

Art. 07189311

E
KrAitec® step color a
KrAitec® step neon lze

ČERVENÁ

ZELENÁ

ŽLUTÁ

E

Art. 07189301

Art. 07189302

Art. 07189303

Art. 07189304

objednat se zdrsněnou
strukturou a geotextilní spodní
vrstvou.
Art. 07189305

Art. 07189306
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step color a neon
acing
imming

ls

Unikátní povrch z čisté EPDM pryže zajišťuje čtvercům
KRAITEC® step color a KRAITEC® step neon vynikající
odolnost vůči UV záření, takže výborně obstojí ve venkovním
prostředí. Vysoká odolnost vůči chlóru – ideální na chodníky
kolem bazénů.
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step color and neon

KOLEM BAZÉNŮ

step
INSTALACE
1. Instalace
Ujistěte se, že podklad je kompatibilní s pryžovou dlažbou.
Pokládku začněte v rohu. Čtverce spojujte pomocí
integrovaných spojek. Spojky umožňují rychlou instalaci bez
lepení. Měly by směřovat po směru instalace. Položte první
řadu čtverců od stěny ke stěně, zkontrolujte, jestli je řada
správně zarovnaná, kolmo na stěnu a sedí v krajích. Pro
instalaci se obvykle doporučuje pokládka v masonry stylu, tzn.
každý druhý řádek začíná polovinou čtverce. Podlaha je tak
stabilní.

2. Řezání
Čtverce lze snadno řezat pomalou pilou (kotouč na dřevo se
středně velkými zuby) nebo kobercovým nožem s pomocí
ocelového pravítka.
3. Upozornění
Při pokládce čtverců na plastové materiály nebo hydroizolaci
(např. na střešních terasách), použijte separační geotextilní
vrstvu nebo KRAITEC step plus, který má na spodní straně
geotextilní vrstvu 300 g/m² PES. Povrch je vystaven extrémním
teplotám, při ochlazení se čtverce sráží. To může způsobit
spáry mezi jednotlivými čtverci.

installati
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
KVALITNÍ VÝROBKY Z RECYKLOVANÝCH PNEUMATIK
KRAIBURG RELASTEC je jeden z předních výrobců, který se specializuje na výrobu technických pryžových materiálů z recyklované

pryže. Jako specialisté na recyklaci mnoho let přispíváme k ochraně životního prostředí. Každoročně zpracujeme cca 85 000 tun
recyklovaného pryžového materiálu (použité pneumatiky s uzavřenými buňkami). Dle interních receptur z něho vyrobíme vysoce kvalitní
pryžový granulát, který používáme na výrobu finálních produktů. Veškeré naše výrobky jsou 100% recyklovatelné, aniž by ztrácely
kvalitu.
Ve firmě KRAIBURG RELASTEC je ochrana životního prostředí základní strategií. Jsme přesvědčeni, že udržitelný rozvoj je možný
pouze tehdy, když přijmeme zodpovědnost za životní prostředí. KRAIBURG RELASTEC má jednoduchou politiku: Ekologie je
nedílnou součástí naší každodenní práce.
Naše logo symbolizuje nejen uplynulých 40 let, během kterých společnost KRAIBURG RELASTEC chrání přírodní zdroje, ale
zdůrazňuje náš závazek vyrábět kvalitní produkty a neustále se zlepšovat v oblasti ochrany životního prostředí nad rámec zákonných
povinností.
Z odpadních materiálů vyrábíme nové produkty, což významně
přispívá ke snižování množství odpadů a ochraně životního
prostředí.
Investujeme do inovativních a ekologických výrobních metod a
technologií.
Neustále sledujeme kvalitu našich výrobků. Upřednostňujeme
ekologicky šetrné alternativy, které umožňují snižování emisí a
ochranu zdrojů.

Naši zaměstnanci se zavazují dodržovat postupy trvale udržitelného
rozvoje a chránit životní prostředí.

Stejné postupy očekáváme od našich dodavatelů, kvalitu dodávaných
surovin neustále kontrolujeme.
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KrAiBUrG reLAStec GMBH
OSTATNÍ PRODUKTY

Dodáváme produkty pro akustickou izolaci a tlumení vibrací (DAMtec ®) a sportovní povrchy (Sportec ®). Více informací
najdete na www.domafit.cz

Podložky na tlumení kročejového
hluku pod různé druhy podlahových
krytin.

Sportovní pryžové podlahy a
elastické povrchy pro vnitřní i
venkovní plochy

Akustické izolace, absorpce vibrací

Bezpečné povrchy a
systém sportovních
podlah

KrAIBUrG rELASTEC — OSTATNÍ PRODUKTY
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Dodavatel v ČR:
DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
Karlovarská 106
252 61 Jeneč u Prahy
Tel.: +420 220 981 452, +420 724 884 861
e-mail: info@domafit.cz
www.podlahy-interiery.cz
www.domafit.cz

