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Blanke•BALKON-Drainkiesleiste
BALKóNOvý prOfiL NA uKONčeNie OBKLADOv z DLAžDíc A DOsieK s ODvODňOvAcími 
OtvOrmi

farebne stály,• 
odolný proti UV žiareniu a poveternostným • 
vplyvom,
dekoratívny,• 
možnosť na upevnenie žľabu.• 

popis produktu: Blanke•BALKON-Drainkiesleiste je ukončovací profil 
pre obklady z dlaždíc a dosiek s dodatočným otvo-
rom na zasunutie drenážnej rohože Blanke•DRAIN-
Mat. Cez odvodňovacie otvory je zaistené optimálne 
odvádzanie vlhkosti v systéme s drenážnou rohožou. 
Profil je pri pokládke na voľné podklady po technickej 
stránke odvodňovacím profilom a po stránke vizuálnej 
dekoračným prvkom. Je zaistené upevnenie pre pro-
dukt Blanke•RINSYS.

Oblasti použitia: Blanke•BALKON-Drainkiesleiste je vhodný predovšetkým na ukončenie terás a balkónov, pri kto-
rých sú obklady položené voľne na štrk alebo na vyvýšenom (roštovom) lôžku. Pri použití ako 
ukončovací profil v spojení s obkladmi na vyvýšených lôžkach prekrýva profil voľný okraj kon-
štrukcie obkladu.

spracovanie: Blanke•BALKON-Drainkiesleiste musíte pred pokládkou drenážnych rohoží osadiť dierovanou 
upevňovacou časťou na izoláciu. V prípade potreby ho vyrovnajte vyrovnávacou maltou nielen 
výškovo, ale aj tak, aby lícoval s okrajom. Ak ho použijete ako lištu na zachytenie štrkovej vrstvy, 
stiahnite nasypaný štrk podľa hrúbky obkladu pod hornú hranu zvislého ramena lišty. Následne 
voľne položte na štrkové lôžko betónové dlaždice.

technické údaje: Dodávaná dĺžka:
Hrúbka obkladu:
Hrúbka profilu: 
Celková výška:
Odvodňovací otvor:
Upevňovacia časť:
Materiál:
Farba:

2,5 m 
60,0/80,0 mm
1,5 mm 
115,1/135,1 mm
25 x 6 mm 
90 mm
hliník
stredne sivá, medeno-hnedá, akostná oceľ

Spojka Blanke•BALKON-Drainkiesleiste:

Dĺžka:
Výška:

40 mm
60,0/80,0 mm

Vonkajší/vnútorný roh 90° Blanke•BALKON-Drainkiesleiste:

Výška:
Vonkajší rozmer vonkajšieho rohu:
Vonkajší rozmer vnútorného rohu:

60,0/80,0 mm
240 x 240 mm
130 x 130 mm
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Vonkajší roh 135° Blanke•BALKON-Drainkiesleiste:

Výška:
Vonkajší rozmer:

60,0/80,0 mm
240 x 240 mm

Univerzálna spojka Blanke•UNIVERSAL:

Výška:
Materiál:

0,8 mm
kov; pozinkovaný

Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.                         Vydanie 1.01


