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Standard flat

02040
min. 40 mm 

izolace

16-20 mm

01819
min. 20 mm 

izolace s alu vrstvou

16-18 mm

3 mm 16/18 mm 01603
3,5 mm 16/18 mm 01635

4 mm 16/18 mm 01604
5 mm 16/18 mm 01605
5 mm 20/22 mm 02005
6 mm 16/18 mm 01606
6 mm 20/22 mm 02006
7 mm 20/22 mm 02007
8 mm 20/22 mm 02008

Rychlý přehledPříchytky na rovný podklad 
- polystyren, PIR desky atd.

Unikátní uchycovací systém pro 
podlahové vytápění doporučený 
pro PS desky a kari sítě



smartclip.eu

Výhody produktu:
- výškově nastavitelný nástroj se zásobníkem 

hodí se pro každého pracovníka
- téměř o 80% rychlejší než tradiční způsoby pokládky trubek, 

 zároveň i ekonomičtější
- na montáž stačí pouze  1 pracovník
- bezkontaktní spojení s podložkou (příchytka udržuje trubku nad úrovní 

podkladu)
- optimální výškové usazení potrubí v topné desce
- vyšší výkon podlahového vytápění (menší energetické náklady) díky 

100% kontaktu betonové mazaniny (anhydritového potěru) po celém 
obvodu a délce trubky

- jednodušší  konstrukce izolace pod podlahové topení, stačí pouze jedna 
vrstva dané únosnosti 
 a tepelného odporu

- žádné riziko koroze (plast na plast)
- příchytky lze demontovat a znovu použít
- pevné a přesné přichycení trubky na kari síť
- široký sortiment příchytek
- bez potřeby elektrické energie 
- finanční úspora oproti stávajícím systémům

Pracovat chytřeji a efektivněji = začít používat 
inovativní technologii SMARTCLIP 
pro flexibilní  pokládku potrubí  podlahového topení

Používání tohoto unikátního systému Vám ušetří mnoho pracovního času, 
ale především sníží fyzickou zátěž a přetěžování zad, kolen a prstů na rukou 
oproti používání tradičních technologií. SMARTCLIP systém Vám nabízí 
vysokou univerzálnost a flexibilitu, která snižuje časovou a technologickou 
náročnost montáže a tím přispívá ke zvyšování 
produktivity práce a zvyšování vaší konkurenceschopnosti v oboru. 

Zásobník v Tackeru je z vrchu plněn  Smart Clipy 
(příchytkami), které jsou poté  

po stisknutí přichyceny na požadovanou 
podložku (polystyren, kari síť).

®

®

Tools is design- 
registrated world wide

Smart Clips is design- 
registrated world wide

80% rychleji - 100% chytřeji

Aluminium pole

Adjustable height

Rubber Handle

Proff
Aluminium pole

Rubber Handle

Standard
Plastic pole

Plastic Handle

Light

4.500 m 
3 pracovníci 
3,5 hodiny

Produktová řada

Výměna přípravkuStejná barva pro nástroj a klipy

01/ Odstraňte fixaci. 02/ Umístěte nový. 03/ Utáhněte. 
04/ Připraveno pro použití 

Ujistěte se, že barva fixace je stejná jako barva klipu.

02005
5 mm

20-22 mm

02006
6 mm

20-22 mm

02007
7 mm

20-22 mm

02008
8 mm

20-22 mm

01604 
4 mm

16-18 mm 

01605 
5 mm

16-18 mm 

01606 
6 mm

16-18 mm 

01603 
3 mm

16-18 mm 

01635
3,5 mm

16-18 mm 

Průměr drátu kari sítě

Průměr  trubky

Přípravky

01603

3 mm

16/18 mm

Clips

Průměr drátu kari sítě

Průměr  trubky

01635

3,5 mm

16-18 mm

01604

4 mm

16-18 mm

01606/02006

6 mm

16-22 mm

01605/02005

5 mm

16-22 mm

02008

  8 mm

20-22 mm
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