Podpery & Hliníkový terasový systém

Spoločnosť BERA predstavuje najmodernejšiu a ľahko inštalovateľnú radu podpier, vrátane komplexného
podporného systému vyrobeného z odolného hliníka, ktorý vytvára terasu bez hniloby, ohybov, zákrut a
je odolná voči poveternostným vplyvom.
Tento systém podpier európskej terasy umožňuje profesionálnemu dodávateľovi vytvoriť najvyššiu
kvalitu podlahových krytín a terás a znížiť náklady, pretože systém znižuje množstvo potrebných podpier.
Hliníkový systém sa rýchlo a ľahko inštaluje. Prakticky nemá žiadne skrutkové spoje a zahŕňa možnosť
vytvorenia schodov a rámp.
Terasové systémy BERA® sú vhodné do záhrad, okolo bazénov a na strešné terasy. Sú navrhnuté a
vyrobené profesionálmi pre profesionálov.
Výškovo nastaviteľné podpery BERA určené pre palubovku a
dlažbu sú vyrobené z najkvalitnejších polypropylénov a sú plne
recyklovateľné. Ich rozsah je 11 mm – 470 mm. Všetky podpery
sú vyrábané v súlade s európskymi predpismi pre strešné
aplikácie s veľkou základňou podpery na prenášanie váhy. K
dispozícii sú voliteľné korektory sklonu, kompenzačný disk a
ochranné podložky na ochranu pred hlukom.

BERA hliníkové konštrukčné systémy sú
k dispozícii pre aplikácie s nízkou výškou
(systém A) a pre vysoké zaťaženie.
Poskytujeme komplexný sortiment profilov,
priečok a konektorov (pre priamu alebo šikmú
polohu).

Schody a rampy neboli nikdy jednoduchšie a rýchlejšie. Tento systém Vám umožňuje odstrániť všetku tradičnú
prácu, ktorá sa musela v minulosti vykonať. Systém podstavcov BERA je pripravený na všetky schody a rampy!

Podrobné informácie o tom, ako Vám môžeme pomôcť
nainštalovať najlepšiu terasu, akú ste kedy videli, Vám poskytne
najbližší predajca spoločnosti BERA.

Kontakty:
BERA B.V. (Headquarters)
BERA B.V. (Germany)
BERA Sarl (France)
BERA South Africa Pty Ltd (South Africa)
BERACR Centro América (Centro América)
BERA B.V. (Russia)
BERA Slovakia s.r.o. (Slovakia)
BERA CZECH s.r.o. (Czech Republic)

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
T: +27 83 449 3954
T: +(506) 87039731
T: +7 910 440 6470
T: +421 910 705 706
T: +420 777 484 937

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr
E: franko@bera-bv.com
E: centro.america@bera-bv.com
E: russia@bera-bv.com
E: slovakia@bera-bv.com
E: beracz@bera-bv.com
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