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Ultimate utendørsløsninger
for alle underlag

• BETONG
• GRESS
• GRUS
• SAND
• TRETERRASSE

MODENA 
SYSTEMGULV
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MODENA 
SYSTEMGULV
– EN FLEKSIBEL 
OG ENKEL 
PROBLEMLØSER 
FOR UTENDØRS 
FLISGULV OG 
AREALER

Ypperlig stabilitet som absorberer 
bevegelse i underkonstruksjon.

Enkel tilgang og perfekt for å skjule rør,
sluk eller annet utstyr.

Gulvet krever ingen forbehandling annet 
enn et tilstrekkelig fall. Lett og bære-
kraftig konstruksjon som installeres raskt.

Systemet er justerbart og sikrer deg et 
flatt gulv.
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MONTERING PÅ
BETONGUNDERLAG

MONTERING 
I GRUS/SAND
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Når liming på betong utendørs, 
anbefaler vi max 30x30 cm 
format i lyse farger.

Rask drenering hindrer ansamling av 
vann på overflaten.

Rask og tidsbesparende montering. God luftsirkulasjon og varmeisolasjon gir 
stabile temperaturer mot underlaget.

Systemet er lydisolerende og gjør at 
akustikken reduseres.

Bærekraftig system som sikrer et stabilt 
gulv med lang levetid som tåler mye vekt.

Økologisk og miljøvennlig system.
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LEGG FLISER
UTENDØRS

PÅ ALLE 
UNDERLAG

MONTERING 
I GRESS

LIMT PÅ
BETONG
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TABELL FOR MONTERING PÅ PIDESTALL

Tunge objekter som faller på flisene fra høyder kan bidra til at flisene får skader eller knekker.  
Vi anbefaler å forsterke utsatte konstruksjoner og sterkt trafikkerte arealer der høyder på pidestall er over 
15 cm, med ekstra pidestaller eller fibernett på baksiden av flisene. I spesielt vindutsatte områder bør 
flisene vurderes å limes til pidestall med Modena High-Tack monteringslim. 

Vår mest fleksible pidestall. Tar opp  
fall i underkonstruksjon opp til 5%. 
Byggehøyde fra 28 - 550 mm.

Justerbar pidestall med byggehøyde fra 25 - 270 mm.
Tar ikke opp fall i underkonstruksjonen.

Justerbare pidestall med ekstremt  
lav byggehøyde fra 8 - 30 mm.

Ikke justerbar. Gir den raskeste og billigste løsningen. 
Kommer i 12 og 20 mm høyde.

E H

N MS E

S T

60 x 60 cm,  
4 støtter

45 x 90 cm,  
6 støtter

40 x 80 cm,  
6 støtter

20 x 120 cm,  
6 støtter

80 x 80 cm,  
9 støtter

40 x 120 cm,  
6 støtter
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P1P1P1

P1P1P1

P1 P1 P1

P1 P1 P1

P1 P1 P1

SE 8 SE 9 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14 LGH2 - LGH3

235 -325 mm 205 - 345 mm 250 - 385 mm 300 - 400 mm 270 - 455 mm 315 - 500 mm 365 - 550 mm 2 - 3 mm

P1P1

SE 0 SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 SE 6 SE 7

28 - 38 mm 37,5 - 50 mm 50 - 75 mm 75 - 120 mm 120 - 170 mm 170 - 215 mm 140 - 230 mm 185 -275 mm

SE PIDESTALLER
Justerbar pidestall med justerbart 
hode. Perfekt for konstruksjoner med 
nivåforskjeller. Det justerbare hodet tar 
opp inntil 5% fall i underkonstruksjonen. 
Vår mest fleksible og brukte pidestall.

FORDELENE ER MANGE; 

• Tar opp fall inntil 5% i underkonstruksjonen

• Resirkulerbar

• Tåler temperaturer fra -40 til +120° C

• Syre- og UV-resistent

• Hodet består av sklisikker og lyddempende gummi

• Justerbare høyder fra 28 - 550 mm

• Hvert bein tåler inntil 1000 kg!

• Raskt og enkelt å legge og tilpasse

• Ypperlig stabilitet og rask drenering 

• Høyden kan etterjusteres

RESULTATET;

•  Et bærekraftig system med lang levetid

Dette systemet har også flere spesialprodukter for mindre  
justeringer og tilpasninger.
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NM PIDESTALLER
Justerbar pidestall. Perfekt for 
konstruksjoner med nivåforskjeller. 

FORDELENE ER MANGE; 

• Resirkulerbar

• Tåler temperaturer fra -40 til +120° C

• Syre- og UV-resistent

• Hodet består av sklisikker og lyddempende gummi

• Justerbare høyder fra 25 - 270 mm

• Hvert bein tåler inntil 1000 kg!

• Raskt og enkelt å legge og tilpasse

• Ypperlig stabilitet og rask drenering 

• Høyden kan etterjusteres

RESULTATET;

•  Et bærekraftig system med lang levetid

Dette systemet har også flere spesialprodukter for mindre  
justeringer og tilpasninger.

EH PIDESTALLER
Vår rimeligste og enkleste pidestall  
i faste høyder. Ikke justerbar. 

FORDELENE ER MANGE; 

• Resirkulerbar

• Tåler temperaturer fra -40 til +120° C

• Syre- og UV-resistent

• 12 og 20 mm høyder

• Tåler høy belastning

• Kan monteres oppå hverandre

• Raskt og enkelt å legge og tilpasse

• Ypperlig stabilitet og rask drenering 

RESULTATET;

•  Et bærekraftig system med lang levetid

Dette systemet har også flere spesialprodukter for mindre  
justeringer og tilpasninger.
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THE LOWEST 
WORLD RECORD. 
JUSTERBART GULVSYSTEM
FRA 10 TIL 30 mm.

EXTENSION 

ALUMINIUMSSKINNER 
Aluminiumsskinner i kombinasjon med  SE, NM eller ST justerbare
pidestaller. Gir en ny type gulv som tillater kombinasjoner ulike 
formater av fliser. Gir et sikkert og stabilt gulv, med rask installasjon.

Vi anbefaler å montere lyddempende  
gummi på aluminiumsskinnene. Gummien vil 
sammen med fugekryss  bidra til at flisene ligger 
stødig og får fast avstand i fugene.

Justerbar pidestall med 
ekstremt lav byggehøyde.
• Verdens tynneste justerbare pidestall
• Resirkulerbar
• Tåler temperaturer fra -40 til +120° C
• Syre- og UV-resistent
• 8-30 mm justerbar høyde
• Tåler høy belastning inntil 1000 kg
• Raskt og enkelt å legge og tilpasse
• Ypperlig stabilitet og rask drenering 
• Høyden kan etterjusteres

RESULTATET;
•  Et bærekraftig system med lang levetid
Dette systemet har også flere spesialprodukter  
for mindre justeringer og tilpasninger.

NORGES 
STØRSTE 

UTVALG AV 
PIDESTALLER
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KLIPS FOR VERTIKALE LØSNINGER

UNIVERSAL KLIPS FOR VEGG

• Utviklet for å løse problemet med å skjule pidestaller i front,

 ved trinn og opphøyd kant. 

• Lett og elegant måte å løse gliper rundt konstruksjonen

• Består av to klips som monteres under og  over pidestallen

• Rustfritt stål

• Klipsen tar opp naturlig bevegelse i gulvet, samtidig  
 som den hindrer kontakt mellom flis og vegg

• Rustfritt stål 

Klips for topp

Universalklips

Klips for bunn
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UNIVERSAL KLIPS FOR VEGG

ALUMINIUMSSKINNE

FLISER MED SPESIALTILPASNING

EKSTREM 
UTFØRELSE,
PÅ ALLE NIVÅ.

• For vertikal løsninger

• Flisen limes på skinnen

• Gir en skjult innfesting

• Vertikal flis punktlimes mot 
 underlaget med fleksibelt monteringslim  
 Modena High-Tack.

På forespørsel kan vi tilby:  
• Fliser med avrundet kant. Avrundet kant er egnet  
 mot basseng, trapp, terrassekant o.l.
• Fliser med dreneringshull, spesialvinkler og antiskli-kant. 
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MONTERING 
I GRESS

1. JORD/GRUNN
2. SPA UT STØRRELSE FOR FLIS, LEGG 10 CM GRUS I 3-6 MM KORNSTØRRELSE.
 KOMPRIMERES.
3. FLIS-HELLER

1.

2.

3.

Enkel løsning for gangsti  
og små plattinger

Ved å legge flis-hellene på bakken bevarer du underlaget mot  
eventuelle skader som kan oppstå ved tråkk. Det er viktig 
at flis-hellene og gresset er på samme nivå for å skape best 
mulig resultat ved klipping av plenen.

DM minispacers 
 
Spesielt egnet for å posisjonere fliser  
i sand, grus eller gress. 
 
• Sikrer jevne avstander mellom flisene 
• Gir stabilitet og forhindrer at flisene sklir
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Ideell løsning for gangsti,  
grillplass og platting

Legging i sand og grus sikrer god drenering mellom  
fugene i flis-hellene. Denne løsningen er ideell for prosjekter  
der et mer permanent gulv ikke er mulig.

Grunnarbeid er meget viktig! I bunnen må det ligge et bærelag 
på 15-25 cm pukk eller grus 0-32 mm, evt 0-63 mm.

Legg gjerne en fiberduk i bunnen dersom det er løse masser 
av jord eller lignende. Under flishellene bør det være 2-5 cm 
settelag (avrettingslag) med Subbus grusmasse 0-8mm. 
Husk fall på underlaget slik at vannet dreneres unna.

TIPS! Legg pyntestein mellom flishellene for å få et elegant 
sluttresultat!

MONTERING 
I GRUS/SAND

1. JORD/GRUNN/PUKK
2. FIBERDUK
3. BÆRELAG 15-25 CM. SETTELAG 2-5 CM SUBBUS GRUSMASSE 0-8MM. KOMPRIMERES.
4. FUGEKRYSS
5. FLIS-HELLER

1.

2.

4.

3.

5.
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MONTERING PÅ TERRASSEBORD
Hvorfor ikke fornye treterrassen din? Ved hjelp av våre 
pidestaller kan du legge flis rett oppå treterrassen!

Våre flisheller er ideelle for montering på eksisterende  
trykkimpregnerte treterrasser. Forutsetningene er et 
stabilt bjelkelag på c/c 60 cm og at konstruksjonen  
tåler vekten på 50 kg/m2.

1. BJELKELAG
2. TERRASSEBORD
3. PIDESTALL SE, EH ELLER STAR-T
4.  FLISER 2 CM

3.
2.

1.

4.

Tips! 
 
Dersom terrassen allerede er helt jevn og stabil, 
eller trenger minimal byggehøyde, kan man benytte 
vår EH pidestall med godt resultat!
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BEST
SELGER
BEST-

SELGER!
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MODENA SYSTEMGULV
Vi har et stort utvalg av 2 cm tykke flisheller i 
ulike formater og design. Flere av disse kan også 
skaffes i vanlig 1 cm tykkelse dersom man ønsker 
å benytte samme flis inne. 

PRO SOLID  
Grey
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66737

TOPSTONE  
Grey
60 x 60 x 2 cm
NDSTOS241

PRO SOLID  
Dark Grey
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66738

PRO SOLID  
Beige
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66735

PRO SOLID  
Brown
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66736

PRO SOLID  
Black
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66739

TOPSTONE

PRO SOLID

Ec
NS EN 14411

BIaRettskåret
BR11 V 3 V 2
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KAAMOS 
Beige-Grey
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66589

KAAMOS 
Grey
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66587

KAAMOS 
Beige
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66586

KAAMOS 
Ivory
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66585

KAAMOS 
Black
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66588

Flere andre formater, farger og mønster er mulig å bestille. Spør personalet om hjelp! = Bestillingsvare

NS EN 14411
BIaRettskåret

BR11 V 3 UGL

KAAMOS
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CEPPO

Ec
NS EN 14411

BIaRettskåret
B V 2R11

PIETRA ITALIA  
Grigio
40 x 120 x 2 cm
MARAMHE0

NS EN 14411
BIaRettskåret

UGLR11

CEPPO DI GRE  
Greige
80 x 80 x 2 cm
MARAMQWA

CEPPO DI GRE  
Grey
80 x 80 x 2 cm
MARAMQW8

PIETRA ITALIA  
Beige
40 x 120 x 2 cm
MARAMHDS

CEPPO DI GRE  
Beige
80 x 80 x 2 cm
MARAMQWC

CEPPO DI GRE  
Antracite
80 x 80 x 2 cm
MARAMQW9

PREMIUM
Quality

PIETRA ITALIA

Flere andre formater, farger og mønster er mulig å bestille. Spør personalet om hjelp! = Bestillingsvare
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Frame serien finnes også 
i formatet 45x90 cm. Alle 
farger i dette formatet er 
bestillingsvare.

NS EN 14411
BIa

NS EN 14411
BIa

UGL

UGL

Rettskåret

Rettskåret

CR11

R11

PRO FRAME  
Glen
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWFM60

PRO FRAME  
River
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWFM63

FRAME

TRACKS

PRO FRAME  
Peak
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWFM62

TRACKS  
Mud
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWTK61

TRACKS  
Ash
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWTK60

TRACKS  
Soil
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWTK63

PRO FRAME  
Grove
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWFM61

Ec

PREMIUM
Quality
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Justeringsnøkkel 
 
For justering av høyder på  
NM, SE og Star-T pidestaller.

Vakumsugekopp 
 
Spesielt egnet for tunge fliser  
med ru overflate opp til 60 kg. 
Leveres i koffert.

Løftehåndtak 
 
Løfter enkelt flisen på plass i pidestall under montering. 
Tilgjengelig i 40 og 60 cm. 

Flere andre formater, farger og mønster er mulig å bestille. Spør personalet om hjelp! = Bestillingsvare



Utvalget kan variere noe mellom butikkene. Versjon juli 2019.

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM FOR MER INSPIRASJON!
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