
Döllken Informace o produktu 

MD 63 "Moderní design" - soklová lišta
se systémem a funkcí 

neobsahuje
     chlór!

• 63 mm vysoký profil – zvláště vhodný pro renovace

• S�měkkými těsnicími manžetami nahoře a dole 
   pro perfektní napojení

• Se dvěma velkými kabelovými kanály

• Skládá se ze základního profilu GP20 (jako SL 48) 
   a dekoračního profilu - má tedy stejné snadné 
   neviditelné připevnění

• Dekorační profil může tedy být kdykoli odejmut, 
   např. pro vložení kabelů

Profily pro odborníky



Döllken MD 63

Profesionální pokládací systém

Váš velkoobchodní partner

Dekory a barvyTechnická specifikace

Systémová soklová lišta MD 63, skládající se z�dekoračního 
profilu DP 63 s�měkkými těsnicími  manžetami, základní 
profil GP 20 a příslušenství, vše z�vysoce kvalitního 
plastu bez obsahu chlóru. Se dvěma velkými kabelovými 
kanály.

Výška:    cca. 63 mm
Překrytí krajů :   cca. 24 mm
Barva:   ...
Výrobce:   Doellken MD 63 (MD63, DP20)
Pokládání:   Řemeslné zpracování podle 
   předpisů výrobce.  Rohy s�
   násuvnými prvky, sladěnými s�
   dekorem. Konce s�koncovými 
   krytkami, sladěnými s�dekorem.
Upevnění:  •  Základní profil
      - Přibíjení vhodnými zarážecími
        hmoždinkami
      - Přišroubování pomocí 
           hmoždinek a šroubů s 
        kulatými hlavami nebo 
        SPAX
      - Lepení pomocí vhodného 
        lepidla podle doproručení
        k použití (například 
                                         tavného lepidla Döllken 
                                         HKS 18/300)
   • Dekorační profil
      Podle montážního návodu 
      bez viditelných upevňovacích 
      prvků

Upevnění základního profilu se řídí podle spodní oblasti 
stěny, kterou musí podlahář zkontrolovat na vhodnou 
kvalitu a pevnost. Základní profil přiřízněte a připevněte 
podle montážního návodu s�obrázky na vhodné krytině 
tak, aby profil dosedl na stěnu. Odstupy připevnění u 
hřebíkových hmoždinek nebo šroubů: cca 45 cm, k�
rohům zdiva max. 4 cm. Dekorační profil je bez viditelných 
částí upevnění nasunut na základní profil. Rohy je nutno 
provést s�nasazovacími vnitřními a venkovními rohovými 
díly se sladěným dekorem. Závěry pomocí koncových krytek 
se sladěným dekorem.

 

 

 

Rozměry a příslušenství
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Příslušenství
17720 Rohy potištěné, 90° 
17760 Rohy potištěné, 135°
17710 Kouty potištěné,90°
17750   Kouty potištěné,135°
17730 Koncové klapky potištěné, levé
17731 Koncové klapky potištěné, pravé 
17740 Spojky potištěné

 
Dekorativní profil:            Základní profil:
1 JB = 20 x 2,5m              1 JB = 20 x 2,5m

 

ne obsahuje
chlór!

W 042            W 043             W 041            W 044             W 046
buk přírodní    javor              buk tmavý       světlý dub            světlá třešeň

W 109            W 110            W 111            W 112             W 113
třešeň            třešeň              jilm               merbau            afzelia 
antik

W 114            W 115             W 116            W 117            W 162              
akát tmavý       akát světlý        hnědý ořech      vápenný dub      wenge tmavý         
sbiancato                   
         
                                                                          

0138                436 A              W 056              0117
světle šedá       hliník                 korek                 bílá                  
                         metalýza  
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