
VITOKORK - DISTANČNÍ PRVEK

VITOPUR - DISTANČNÍ PRVEK

VITOLEN - DISTANČNÍ PRVEK

VITOKORK - KORKOVÉ PROLO KY "SOFT"Ž

Ukázka rolí VITOPUR - VITOKORK - VITOLEN

Popis: produkt se vyrábí z mletého slisovaného korku, s příměsí

lepícího prostředku a je jednostranně obložen PVC-pěnou, která se

samočinně přichytí na sklo.

Materiál a vlastnosti: mletý, lepidlem propojený slisovaný korek,

zatížený vysokým tlakem, samolepící, nevznikají žádné zbytky po

lepení, bezproblémové zpracování z návinu nebo z krabice.

Provedení 1: jako lisované díly 16,2 x 17,5 mm, čtyřhranné,

automaticky navinuté na návinu

Provedení 2: jako lisované díly 16,2 x 17,5 mm, čtyřhranné, volně

nasypané v krabicí

Upozornění:
Proložky jsou určeny pro udržování vzdálenosti mezi skleněnými a

izolačními plochami. Při jakémkoliv jiném použití musí být provedena

zkouška ve vztahu k použití např. pro zbarvení povrchu, pro pohyb

změkčovadla, nebo pro držení, protože VITO za toto nepřebírá žádnou

záruku.
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Materiál a vlastnosti: Mletý slisovaný korek spojený

lepidlem, zatížitelný vysokým tlakem, silně lepící, pro

umístění na fóliové profily, lze nalepit vícenásobně přes

sebe, k překonání větších vzdáleností.

Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování a do-

pravování oken z plastu s fóliovými profily.

Provedení: Jako výlisky na návinu, z jedné strany samole-

pící, s papírovým pokrytím, rozměry viz skladovací

program, tolerance vylisování DIN 7715-P3

Materiál a vlastnosti: Recyklovatelná PU-pěnová hmota, zatíži-

telná vysokým tlakem, vhodná také pro okenní rámy opatřené

fólií, povrch protiskluzový, lze odtáhnout beze zbytků

Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování a přepravo-

vání oken z  plastu

Provedení:Jako výlisky na návinu, jednostranně samolepící,

s papírovým pokrytím, rozměry viz skladovací program,

tolerance vylisování DIN 7715-P3

Materiál a vlastnosti: Chemicky propojená pěnová hmota z po-

lyolefinu, slabě přilnavá, oddělitelná beze zbytků a zbarvení při

nalepení na suché potřené okenní rámy.

Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování a přepra-

vování oken ze  dřeva a  plastu

Provedení: Jako samolepicí ze strany výlisku s papírovým po-

krytím. Při tloušťce 10 mm automaticky srovnána na návinu. Při

tloušťce 15 mm volně ložená v krabici.

Tolerance vylisování DIN 7715-P3.

pro okna z plastu s ochrannou fólií - Bezpečná ochrana při dopravě

pro okna z plastu a kovu, bezpečná ochrana při dopravě

pro okna ze dřeva a plastu  - Bezpečná ochrana při dopravě

VITOKORK - KORKOVÉ PROLO KYŽ
Produkt se vyrábí z namletého slisovaného korku, s příměsí lepícího

prostředku a je jednostranně vybaven slabě lepící vrstvou. Je vhodný

k ukládání skleněných tabulí.

Materiál a vlastnosti: mletý, lepidlem propojený slisovaný korek,

zatížený vysokým tlakem, dobré pružné vlastnosti.

Provedení: jako lisované díly 18 x 18 mm, čtyřhranné, jednostranně

samolepící, slabě přilnavé, vybavené krycím papírem bezproblémové

zpracování z návinu.

Upozornění:proložky jsou určeny pro udržování vzdálenosti mezi

skleněnými a izolačními plochami. Při jakémkoliv jiném použití musí

být provedena zkouška ve vztahu k použití např. pro zbarvení

povrchu, pro pohyb změkčovadla, nebo pro držení, protože VITO za

toto nepřebírá žádnou záruku.
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korkové proložky - pro bezpečnou ochranu skleněných ploch při přepravě

VITOKORK - opatřené slabě držícím lepidlem

název kusů v roli tloušťka korku Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Vitokork 9 x 9 mm 39960 2 mm role 4 200,00 163,000 C

Vitokork 18 x 18 mm 10.000 2 mm role 1 310,00 51,000 C

Vitokork 18 x 18 mm 1.000 2 mm bal 132,00 5,100 C

Vitokork 18 x 18 mm 10.000 3 mm role 1 580,00 61,000 C

Vitokork 18 x 18 mm 10.000 4 mm role 1 610,00 62,500 C

VITOKORK SOFT - provedení 1 (baleno v roli)

rozměr korkové proložky kusů v roli
tloušťka korku
tloušťka pěny

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

16,2 x 17,5 mm 10.000 2 mm/2 mm role 1 280,00 49,600 C

16,2 x 17,5 mm 10.000 3 mm/2 mm role 1 410,00 54,500 C

VITOKORK SOFT - provedení 2 (baleno volně v kartonu)

rozměr korkové proložky
kusů v
kartonu

tloušťka korku
tloušťka pěny

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

16,2 x 17,5 mm 80.000 2 mm/2 mm kart 11 300,00 438,000 C

rozměr kusů v návinu
tloušťka korku

mm
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

30 x 30 mm 1332 6 role 740,00 28,700 C

rozměr kusů v návinu tloušťka pěny mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

40 x 40 mm 1500 7 role 1 620,00 63,000 C

40 x 40 mm 1000 10 role 1 250,00 48,400 C

rozměr kusů v balení tloušťka pěny mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

40 x 40 mm 1000 10 role 1 380,00 53,500 C

40 x 40 mm 2250 15 kart 7 000,00 271,000 C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %116


