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RAPTOR SERIEN
TIL 
STRØER

ALUMINIUM

TIL TRÆ

TIL KOMPOSIT



RAPTOR SERIEN
15-245 MM
En ny generation af kilejusterbar 
opklodsning til brug under strøgulve 
og træterrasser.

Raptor S
15-35 mm

Raptor M
35-65 mm

Raptor L
65-95 mm

Raptor XL
95-125 mm

ROBUST OG ØKONOMISK

Justering fra 15 mm

Trinvis højdejustering hver ~1 mm

Sidemontering af strøerne reducerer 
installationstiden.

LAV HØJDE
Belastningskapacitet 1000 kg*
STYRKE

PRÆCIS REGULERING

HURTIG MONTERING
Til udendørs terrasser og indendørs gulve, under 
aluminium-, komposit- og træstrøer.

UNIVERSAL

Selvnivellerende på hældninger op til 7%
SELVJUSTERENDE

* Detaljerede værdier for individuelle højder er angivet i den tekniske specifikation.



Raptor XL1
125-155 mm

Raptor XL2
155-185 mm

Raptor XL3
185-215 mm

Raptor XL4
215-245 mm

MANUAL
Find den på hjemmesiden

 www.ddgro.eu/en/decking-pedestals

TIL STRØER



Bundkile S

Bundkile L

Kilehæver 30 mm

Beskyttelsesplade
Til brug på følsomme overflader såsom 

tagpap, XPS, vandtætning osv.

Høj støttestabilitet sikres af nogle 
af de største bundkiler og kiler på 

markedet.

Nivelleringsskive
Nødvendig på overflader med 

betydelige hældninger. Den 
kompenserer for en hældning på 7%.

Lydreduktionsplade
Skaber yderligere lydisolering og øger 
komforten ved brug af terrassen eller 

gulvet.

Kile M / L / XL

Kile S

Tillægsprodukter:

Basis elementer

Nem og hurtig installation takket 
være de justerbare opklodsninger til 

sidemontering af strøerne.

Alle dele i systemet har 
monteringshuller og drænhuller.

Forbindes med kile S og 
med tillægsprodukter, 
hvis det kræves.

Forbundet til en af   M-, L- eller 
XL-kilerne, skabes justerbare 
opklodsninger med forskellige 
justeringsmuligheder. Kan 
kombineres med tillægsprodukter 
efter behov.

Løfter den justerbare opklodsning. 
Kan forbindes med andre bundkiler, 
maksimalt 4 stk. per justerbar 
opklodsning.

   Monteringshuller til mulig fastgørelse 
til underlag.

Anbefales på overflader med 
betydelige hældninger.

Nem afstivning af de justerbare 
opklodsninger ved hjælp af skruer i 

forberedte monteringshuller.

Forbindes med bundkile L.

Kan kun forbindes med 
bundkile S.

MONTERINGSHUL

DRÆN

Tankevækkende og forbedret design

60 mm

120 mm120 mm
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