
VITOKORK - DISTANČNÍ PRVEK

VITO -PUR DISTANČNÍ PRVEK

VITO -LEN DISTANČNÍ PRVEK

VITOKORK - KORKOVÉ PROLO KY "SOFT"Ž
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
dopravování oken z plastu s fóliovými profily.
Provedení: Jako výlisky na návinu, z jedné strany
samolepící, s papírovým pokrytím, rozměry viz skla-
dovací program, tolerance vylisování DIN 7715-P3

Materiál a vlastnosti: Recyklovatelná PU-pěnová
hmota, zatížitelná vysokým tlakem, vhodná také pro
okenní rámy opatřené fólií, povrch protiskluzový, lze
odtáhnout beze zbytků
Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování
a přepravování 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 polyolefinu, slabě přilnavá, oddělitelná beze
zbytků a zbarvení při nalepení na suché potřené
okenní rámy.
Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování
a přepravování oken ze  dřeva a  plastu
Provedení: Jako samolepicí ze strany výlisku s
papírovým pokrytím.
- 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
Popis: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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Ventilaèní møí�ky kulaté

materiál: tvrzený polystyren PS

Plastová větrací mřížka se používá k odvětrání malých místností, např. toalet, koupelen,
spižíren a zásobáren, skladů, obytných automobilů, karavanů, výtahových kabin atd.

U některých výrobků je natavena na zadní straně mřížky síťovina proti mušině.

Výrobek lze nasadit (natlačit) do typizovaných novodurových trub (výrobek je opatřen
zápichem), nebo do předvrtaných (předfrézovaných) otvorů adekvátních velikostí.

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY
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název kusů v roli tloušťka korku Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Vitokork 9 x 9 mm 39960 2 mm role 4 550.00 182.000 C �

Vitokork 18 x 18 mm 10.000 2 mm role 1 280.00 51.000 C �

1.000 2 mm role 143.00 5.700 C �

10.000 3 mm role 1 480.00 59.000 C �

10.000 4 mm role 1 750.00 70.000 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
EAN

16,2 x 17,5 mm 10.000 2 mm/2 mm role 1 430.00 57.000 C �

16,2 x 17,5 mm 10.000 3 mm/2 mm role 1 600.00 64.000 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
EAN

16,2 x 17,5 mm 80.000 2 mm/2 mm karton 11 470.00 459.000 C �

16,2 x 17,5 mm 60.000 3 mm/2 mm karton 9 620.00 385.000 C �

16,2 x 17,5 mm 48.000 4 mm/2 mm karton 8 920.00 357.000 C �

rozměr
kusů v
návinu

tloušťka korku
mm

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30 x 30 mm 1332 6 role 830.00 33.200 C �

rozměr
kusů v
návinu

tloušťka pěny
mm

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

40 x 40 mm 1500 7 role 1 600.00 64.000 C �

40 x 40 mm 1000 10 role 1 290.00 51.500 C �

rozměr
kusů v
balení

tloušťka pěny
mm

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

40 x 40 mm 1000 10 role 1 360.00 54.500 C �

40 x 40 mm 2250 15 karton 7 630.00 305.000 C �

kód barva
pro otvor průměru

(mm)
balení ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

RR 70 bílá 70 200 ks 20.50 0.820 C �

RR 70 se síťkou bílá 70 200 ks 24.80 0.990 C �

RR 100 bílá 100 100 ks 23.70 0.950 C �

RR 100 se síťkou bílá 100 100 ks 28.40 1.140 C �

RR 120 bílá 120 100 ks 26.80 1.070 C �

RR 120 se síťkou bílá 120 100 ks 31.50 1.260 C �


