
2cm akmens masės 
plytelių montavimo galimybės

Turinys 

- Plytelių matmenys ir išdėstymo galimybės
- Kaip pasirink nkamą montavimo būdą
- Akmens masės plytelių montavimas k ant reguliuojamų atramų
- Kampo reguliatorių panaudojimas
- Guminės tarpinės po atramonis ir ant jų
- Aliuminio sistema akmens masės plytelėms
- Neklijuojamų akmens masės pl- Neklijuojamų akmens masės plytelių terasa ant karkaso
- 2 cm plytelių panaudojimas gerbuvyje

www.plytelesterasoms.lt



Šių plytelių storis yra 2 cm. Plytelių spalvos gali 
bū nuo pilkos iki juodos ir nuo pilkai rudos iki 
smėlinės. Taip pat yra sidabrinės – kreminės 
spalvos linija, puikiai nkan klasikiniams ir ele-
ganškiems paviršiams kur. Galima naudo 
lauke viešose ir privačiose erdvėse. Idealiai 
nka terasoms, kiemo takeliams, alėjose ar ba-
seinųseinų erdvėms. Naudojant viduje, tai yra puikus 
sprendimas darant pakeltas grindis.
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Atstumai tarp reguliuojamų atramų priklauso nuo 
pasirenkamų plytelių matmenų ir  gamintojo 
reikalavimų

Didelio fotmato plytelės privalo bū atremiamos 
per plytelės centrą

40x40, 45x45, 50x50, 60x60

75x75, 80x80, 90x90, 100x100

30x75, 30x120, 40x120, 60x120

Plytelių formatas
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1. Montavimas ant nereguliuojamų atramų

Šis montavimo būdas naudojamas kai tarp esamos grindų dangos yra in mažas atstumas, plytelės 
ir pado aukšs yra 2,8 cm

2. Montavimas ant reguliuojamų atramų

Dažnai naudojamas montavimo būdas, esant stabiliam pagrindui po reguliuojama atrama. Jeigu
paviršius nėra in lygus  ( esant dideliam nuolydžiui ) naudojami nuolydžio reguliatoriai

3. Mo3. Montavimas ant aliuminio karkaso

Aliuminio sistemos naudojamos  visuomeninės paskires objektuose, kur yra didelės apkrovos arba 
ant ne in tvirtų paviršių tam, kad atsiradus  judėjimui būtų stabilizuo plytelių kampai vienoje 
plokštumoje.
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Atramų išdėstymas prie 
sienos ir durų

Atramų išdėstymas 
esant mažoms
plytelių atraižoms

Paliekami visi 4 kryžiukai 

Paliekami k 2 kryžiukai, pagal
plytelės dėjimo kryp

Reguliuojama atrama nemodifikuojama Nulauž priešingos krypes kryžiukus Nulauž visus kryžiukus

Nepaliekamas neivienas kryžiukas,
galva lieka visiškai lygi

NulaužNulauž NulaužNulauž

Nulauž

Nulauž

Atramų išdėstymas 
kampuose
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Atramų išdėstymas formuojant lanką
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Aliuminio kampai bei kitos jungiamosios detalės plytelių tvirnimui prie kampų, arba šonų uždarymui.

Reguliuojamo aukščio atramos terasoms pagamintos iš plasko. Pjedestalų pagalba, esant nelygiems 
paviršiams, galima in greitai ir operatyviai išsilygin terasos karkaso lygį. Puikiai nka ant neišlyginto 
seno grunto, nelygaus reljefo, bituminės stogo dangos, trinkelių, bei kitų nelygių paviršių.



Kam
po reguliatorių panaudojim

as
Nuolydžio (kapmo) reguliatorius 1-7%, sukant du skirngus
žiedus  formuojamas nuolydžio kampas ir ant išlyginto pado
dedama reguliuojama atrama (pjedestalas).

Nuolydžio (kapmo) reguliatorius 1-7% padėtas esiai ant dangos
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ų

Rekomenduojame naudo guminius padus 
tarp reguliuojamų atramų ir skirngų paviršių: 
betono, trinkelių, skaldos ir t.t.

Guminis padas (tarpinė) naudojama norint išveng trines garso!



Lor Aliuminio karkasas plytelėms naudojamas kompensuo  kreivą reljefą , aukščių skirtumus. Dažniausiai taip būna 
terasose ant žemės. Pagrindas yra sutankinamas , esiama geotekslė. Pagal reikiamą aukš pasirenkamos reguli-
uojamos atramos , ant jų  aliuminis kryžiuojamas dvejais sluoksniais  vienas ant kito sudarydamas dvigubą karkasą. 
.em ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
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2 cm
 plytelių panaudojim

as gerbuvyje

Pagrindui lygin galima naudo smėlį , skaldą , žvyrą .  Po liginamuoju sluoksniu gerai būtų nau-
do geotekslę. Plyteles galima dė su tarpais arba formuo kaip viensą pagrindą – tuomet į 
tarpus reiktų dė plaskinius kryžiukus , kad plytelės nesiliestų.


