FLÍSAHELLUR
+ Viðhaldsfrítt efni
+ Auðvelt í uppsetningu
+ Óteljandi hönnunarmöguleikar
+ Flísahellur sameina kosti flísaog hellulagna
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Viðhaldsfríar útiflísar
Flísahellur eru nýjung í flísum, tveggja sentimetra þykkar og ætlaðar í lagnir utandyra.
Þær sameina kosti flísa og garðhellna, en eru lausar við mörg vandamál sem fylgt hafa
hefðbundnum útilögnum. Vídd býður flísahellur aðallega frá framleiðendunum Atlas
Concorde og Mirage en Vídd hefur flutt inn flísar frá þessum fyrirtækjum síðan 1992.
Flísahellurnar hafa mikið burðarþol, ganga t.d. á bílaplön. Þær hafa mikla hörku
og þéttleika og gróður og mosi á þannig ekki uppdráttar í þeim. Flísahellurnar eru
með R11 anti-slip hálkustuðli og þola íslenskar aðstæður. Flísahellur koma í stærðum
60x60, 45x90, 80x80, 90x90, 60x120 og 120x120.
Parketviðarútlit í 20x120 og 30x120 cm.
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Flísahellur í garðinn
Flísahellur henta sérstaklega vel í garða. Þetta er lausn sem er hugsuð til þess að lágmarka viðhald sem heyra til vorverka. Með þeim má útfæra allskonar hugmyndir, allt
frá því að búa til stór útisvæði, gangstéttir meðfram byggingum, gangstíga eða stiklur
yfir lóðir. Flísahellurnar eru ýmist lagðar beint í jarðveg eftir sömu lögmálum og venjulegar hellur eða límdar niður eins og hefðbundnar flísar. Í jarðvegslögnum er hægt að
kústa sand eða pólymersand í fúgurnar til uppfyllingar. Pólymersandurinn kemur í veg
fyrir gróðurmyndum. Til þess að leggja flísahellur í gras er best að stinga út út grasið
meðfram hellunum og setja lítið lag af fínni möl til að jafna út jarðveginn. Allar þessar
lausnir geta boðið upp á fjölbreytt útlit fyrir garðinn.

Flísahellur í garðinn

Flísahellur á svalir og steypt útisvæði.
Flísahellur henta einnig fyrir svalir, verandir og á önnur steypt útisvæði. Þær eru lagðar
lausar á sérstakar plastundirstoðir, sem er hægt að fá í ýmsum stærðum og gerðum.
Þetta er sérstaklega sniðug lausn fyrir svalir, ef það á að fríska upp á útlit. Athuga þarf
sérstaklega vindálag á slíkum svæðum. Mælt er með því að leggja flísahellur þar sem
ágætt skjól er fyrir vindum.

Stoðkerfi
Ef leggja á flísahellurnar á stultukerfi er það yfirleitt á steypta eða malbikaða fleti. Stórt
atriði í þessu er að vatnsverja steypuna t.d. með dúk, þéttikvoðu eða tjörupappa. Stultukerfið er síðan sett upp og flísarnar lagðar, ekki límdar, á þær.

Stoðkerfi (óstillanlegar stoðir)

EVO_2/E™
óstillanlegar stoðir
steypt undirlag (15/25 cm)

Stoðkerfi (stillanlegar stoðir)

EVO_2/E™
stillanlegar stoðir
steypt undirlag (15/25 cm)

Gróður vex ekki í gegnum polymersand
Polymersandur tryggir að flísahellur verði algerlega viðhaldsfríar, þar sem hann
kemur í veg fyrir vöxt gróðurs á milli flísahellnanna. Ólíkt venjulegum sandi þéttist
polymersandurinn þegar efnin eru virkjuð.

E-Base stoðkerfi
E-Base stoðkerfið er sérstaklega hannað til þess að leggja flísahellur í mismunandi
stærðum. Hentar vel, ef það á að velja tvær eða þrjár mismunandi stærðir. Mjög
heppilegt kerfi fyrir parketflísahellur.

AFHVERJU AÐ VELJA E-BASE?

Eykur möguleika í hönnun! Einfalt grindarkerfi
sem hámarkar áreiðanleika og tryggir endingu
og eykur notagildi flísahellna.

HVERNIG VIRKAR E-BASE?

Einfalt kerfi úr plasti sem er auðvelt að stilla, jafna
og útfæra á meðan framkvæmdir eru í gangi.
Hæðar- og hallastillir þótt grunnflöturinn sé ójafn.

E-Base kerfið samsett

Íhlutir E-Base

A. Flísahellukross

B. Flísahellukross

C. E-Base grind

D. Stólpi

E. Stilliskrúfa

F. 25mm hæðarframlenging

G. 50mm hæðarframlenging

H. Fótur fyrir stólpa

I. Gúmmímotta

KOSTIR E-BASE

Fljótlegt í uppsetningu.
Býður upp á fjölbreytilegar stærðir á flísahellum.
Núllstillir ójafna fleti og eykur stöðugleika.

E-Deck stoðkerfi

AFHVERJU AÐ VELJA E-DECK?

E-Deck heimilar notkun á parketflísahellum
í misfallandi lögn. Kerfið býður einnig upp
á sérstakar læsingar gegn vindálagi.

HVERNIG VIRKAR E-DECK?

KOSTIR E-DECK

Álprófílkerfi sem eru lagt á stoðir eða skrúfaðar
á timburgrind.

Rétta kerfið þar sem vindálag er mikið.
Heimilar notkun á fallandi lögnum.

E-Deck kerfið samsett

Íhlutir E-Deck

A. Álprófíll

B. Gúmmílisti

C. Kross

Aukahlutir E-Deck

A. Gúmmímotta

D. Hallaskífur

B. Hliðarfesting

C. Hliðarlokun

Flísahellur 2 cm. þykkar!
60x60 · 45x90 · 80x80 · 60x120 og 120x120

NORDE MAGNESIO

NORDE ORO

NORDE PIOMBO

NORDE PLATINO

RAW WHITE

RAW PEARL

RAW SAND

RAW MUD

GLOCAL IDEAL 03

GLOCAL TYPE 04

GLOCAL ABSOLUTE 04

GLOCAL CHAMOIS 08

GRAPHITE RAIL 02

RAIL ICEBERG

KIRKBY

BOOST STONE TARMAC

Flísahellur 2 cm. þykkar!
60x60 · 45x90 · 80x80 · 60x120 og 120x120

BRAVE PEARL

BRAVE EARTH

BRAVE GREY

BRAVE COKE

60x60

TWENTY MIST

TWENTY CLOUD

NORR VIT

NORR GRÅ

BLOCK GRIGIO

ARDESIE / SHORE

NORR SVART

AFRICAN STONE

VERÐLISTI
Flísahellur
60x60 cm.
45x90 cm.
80x80 cm.
90x90 cm.
60x120 cm.
120x120 cm.

13.950 kr./fm.
14.950 kr./fm.
15.950 kr./fm
17.950 kr./fm.
22.950 kr./fm.
22.950 kr./fm.

Parketflísahellur

Hæðarstillanlegar E-JACK stoðir

Hallastillanlegar stoðir

Jarðvegslagnir

20x120 cm. 18.950 kr./fm.
30x120 cm. 16.950 kr./fm.

10-15 mm. 490 kr./stk.
28-37 mm. 1.090 kr./stk.
30-50 mm. 1.290 kr./stk.
50-75 mm. 1.390 kr./stk.
75-120 mm. 1.690 kr./stk.

28-38 mm. 1.690 kr./stk.
37-50 mm. 1.790 kr./stk.
50-75 mm. 1.890 kr./stk.
75-120 mm. 1.990 kr./stk.

4 mm krossar 129 kr./stk
Polymersandur 25 kg 10.950 kr./stk.
Vinkillistar 2,4m 5.950 kr./stk.
Reknaglar 25cm. (8 stk) 2.390 kr.
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