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SpeedFloor byla vyvinuta jako solidní, ale přitom cenově dostupná
podlaha pro výstavní plochy. Ale lze ji použít i pro jiné účely (výstavní
plochy v muzeích a jiných výstavních objektech), jak venkovní tak
vnitřní. SpeedFloor se mezi tím etabloval jako dvojitá podlaha.
SpeedFloor dřevná podlaha je výškově nastavitelná od 120 do 200 mm,
hliníková podlaha je výškově nastavitelná od 80 do 120 mm.
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SpeedFloor je pro Vás připraven v cenách od 10 € /m2 za pronájem
na výstavy, a od 79 € /m2 ke koupi. Dále pro vás máme k dispozici
podlahové desky v optimální velikosti 1000x1000 mm.
Všechny cena jsou uvedeny včetně DPH.
SpeedFloor was developed as a solid and at the same time wellpriced raised floor for fairs, tradeshows and exhibitions.
But it can be also used in bureaus, for in- and outdoor events or for
stationary and temporary projects. The SpeedFloor wooden subconstruction is adjustable from 120 up to 200 mm high. The height
of the aluminium false floor is adjustable from 80 to 120 mm.
For your projects SpeedFloor is available as rental (starting at 10./sqm/use) or purchase (starting at 79.- /sqm) option. Optionally
1000 x 1000 mm plates are available.
All prices plus VAT

Floor
®

Systém dvojité podlahy · Raised Floor System

1,5 t/m2

1,8 min/m2

SpeedFloor je robustní s extrémní nosností.

SpeedFloor sestává z nastavitelných noh a krycích desek. Bez dalšího
nářadí a příslušenství je SpeedFloor jednoduše sestaven, stabilizuje
se přitom sám. Okamžitě po sestavení použitelný, nejjednodušší
k vlastnímu sestavení. Stabilita podlahy a její přizpůsobivost k daným
podmínkám, skrze nastavitelné jednotky od 80 do 200 mm, dělají
ze SpeedFloor:

Dle použití je hlavní nosný rám sestaven na požadovanou nosnost.
Je doplněn dalšími prvky pro dosažení nosnosti 1500 kg/m2.
SpeedFloor is sturdy and extremely sustainable.

- jistou flexibilní podlahu pro různé stavební podmínky
- spodní konstrukcemůže být uzavřena běžnými samoupínacími
deskami 1000 x 1000 mm

Depending on the planned use the basic grid can be filled with
more cross-ties according to the given loading. In this way it has a
capacitance of 1,500 kg/sqm.

SpeedFloor consists of adjustable feet, frame parts and plates.
Without need of additional parts and special tools SpeedFloor is
simply put together and in doing so stabilises itself: SpeedFloor is
set up, adjusted and ready for use expeditiously.

Doložené zkoušky dřevěné podlahy:
Documented carrying capacity of SpeedFloor timber flooring:
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Due to the easy and intuitional handling, everyone can set up
SpeedFloor.
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Krycí deska, dřevotřííska 22mm, zkoušena 14. 3. 2001 na tlak
inženýrskou společností Speich Hinkes Lindemann
v Odborné vysoké škole Fachhochschule Bielefeld.

normální zatížení
- unese velkémnožství lidí
normal loading:
supports many people

střední zatížení
- například pro osobní vozy
medium loading:
e.g. cars

vysoké zatížení
až do 1500 kg/m²
heavy loading:
up to 1500 kg/sqm

flexibilita
na př. 50 x 50 cm rastr
flexibility:
e.g. 50 x 50 cm grid
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Its stability and its adaptability to the given localities is made possible by its continuously adjustable height from 80 up to 200 mm.
That is why SpeedFloor is the reliable, flexible and universal base
for every temporary construction project.
For the covering of the subconstruction standard chipboards or
self-mounting 1000 x 1000 mm plates can be used.

oo
Nekonečné jsou možnosti SpeedFloor při pokládání vrchních vrstev,
koberců, parket a plovoucích podlah. Mnoho možností je na pokrytí
hran a při výběru osvětlení.
Jelikož nejsou desky nijak spojeny se systémem je možné pokrýt
jakýmkoliv materiálem na který si jen vzpomenete. Samoupevňovací
desky jsou již potaženy laminem.
Skrze vysokou pevnost a flexibilitu podlahy je možné ji obložit
i dlaždicemi
Tak je možné spojením různých materiálů vytvoření specifické
Showroom i ve spojení s naším SpeedWall.
The possibilities for the use of SpeedFloor’s surface and lipping are
endless.
Because you are not bound to system parts in your choice of
materials a wide range of floor coverings is at your disposal:
timber-, metal-, textile- and synthetic-plates. Your fantasy are no
boundaries set.
The self-mounting plates are available with attached lamination.
SpeedFloor is even adequate for tiling. That is how SpeedFloor
in combination with SpeedWall and SpeedShop realises superior
show- and presentation-rooms.

