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Podložky pre realizáciu zdvojených podláh  
Univerzálny a rýchly systém inštalácie. Zdvojené podlahy sú ideálnym riešením pre vyhotovenie jednoducho odstrá-
niteľných podláh, pre umiestnenie domových potrubí a káblov pri realizácii balkónov, terás a iných vonkajších plôch. 
MapeLevel Pedestal System je určený pre realizáciu zdvojených podláh a veľmi jednoducho sa inštaluje. MapeLevel 
Pedestal Systém zahŕňa ucelenú škálu komponentov, skladá sa z výškovo nastaviteľnej  samonivelačnej hlavice, kto-
rá umožňuje realizáciu dokonale rovnej podlahy vo veľmi krátkom čase. Široká škála nosných podpier dostupných  
v rôznych výškach, spolu s pridaním predlžovacích nástavcov, dokáže kompenzovať akékoľvek nerovnosti. Inovatívnosť 
systému, spoločne s doplnkovými výrobkami, dovoľuje v priebehu aplikácie využiť systém s maximálnou precíznosťou 
v každom detaile.
Podložky MapeLevel Pedestal môžu byť inštalované na mnohých povrchoch, vrátane zaizolovaných, s použitím bi-
tumenových alebo cementových membrán, alebo na existujúcich podlahách. Systém umožňuje inštaláciu rozličných 
druhov samonosných podlahových krytín ako napríklad keramická dlažba, drevo, WPC a podobne. 

Výhody   

UNIVERZÁLNOSŤ  
Podložky MapeLevel Pedestal sú výškovo nastaviteľné. Vďaka širokej škále nosných podpier a predlžo-
vacím nástavcom, je systém schopný kompenzovať akékoľvek nerovnosti. 

ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY  
Špeciálne vyhotovená konštrukcia, spôsob uchytenia hlavice k podložke a séria otvorov pripravených 
zospodu nosnej podpery umožňujú správny odtok dažďovej vody, bez vytvorenia kaluží.  

JEDNODUCHÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENIE  
Špeciálny kľúč zaisťuje veľmi presné výškové nastavenie podložiek (aj v prípade už  ukončenej realizá-
cie), čím je možné dosiahnuť dokonalú rovinatosť podlahy vo veľmi krátkom čase.  

JEDNODUCHÁ, RÝCHLA APLIKÁCIA  
Inštalácia je veľmi jednoduchá, rýchla a presná: umiestnenie podložiek na povrch, umiestnenie dlažby 
na podpery, všetky práce bez nutnosti použitia ďalšieho náradia alebo spojovacích techník.  

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA  
Zdvojené podlahy zrealizované s použitím systému MapeLevel Pedestal umožňujú montáž potrubia, 
káblov, servisného vybavenia priamo pod krytinou, čím sa ich prípadná inšpekcia alebo kontrola môže 
vykonať veľmi rýchlo, aj za plnej prevádzky podlahy.  

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ  
Všetky nosné podpery MapeLevel Pedestal sú charakteristické vysokou pevnosťou v tlaku a sú vy-
robené z dlhodobo trvanlivých materiálov, odolných proti všetkým poveternostným podmienkam  
(UV žiarenie, atmosférické vplyvy, teplota od -40° C do +120° C). 

KOMPLETNE RECYKLOVATEĽNÉ  
Podložky po uplynutí životnosti môžu byť odstránené a recyklované bez negatívneho vplyvu na život-
né prostredie.
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Použitím špeciálnej hlavice tvaru L, podpery MapeLevel Pedestal môžu byť použité k inštalácii dreva, WPC a iných 
materiálov na nosníky.

Podložky pre všetky požiadavky inštalácie  

Vďaka samonivelačnej hlavici sú podložky MapeLevel Pedestal schopné vyrovnať spády do 5%. 

Výrobky MapeLevel Pedestal v systéme dopĺňajú tiež výškovo nastaviteľné podpery s možnosťou aplikácie do nízkych 
hrúbok (MapeLevel Pedestal XS) a podpery s fixovanou hlavicou (MapeLevel Pedestal XS-FH). 



MapeLevel Pedestal 
S, M, L, XL, XXL
Nastaviteľné podložky  
so samonivelačnou alebo  
fixovanou hlavicou.

Vlastnosti a výhody  
• Dostupné v 5 rozmeroch (od 28 do 280 mm), možnosť ďalšieho zvýšenia podložky pridaním predlžovacích nástavcov: 

pridanie niekoľkých predlžovacích nástavcov dokáže kompenzovať i výrazné výškové nerovnosti.   
• Výškové nastavenie podložiek je veľmi rýchle a presné, vďaka použitiu špeciálneho nastavovacieho kľúča, ktorým je 

možné prispôsobiť výšku aj po inštalácii podlahy (len pri použití hlavice MapeLevel Pedestal HEAD4).  
• Samonivelačné hlavice sú schopné kompenzovať spády v podklade do 5% tak, aby zrealizované podlahy boli rovné a 

nekopírovali pôvodný sklon podkladovej vrstvy.   
• Hlavice sú protihlukové a ošetrené zhora gumeným protišmykovým povrchom: toto umožňuje jednoduchšiu 

inštaláciu krytiny a poskytuje výrazný akustický komfort a maximálnu stabilitu podlahy.   
• Dištančné rebrá (dodávané v hrúbkach: 2 a 4 mm) sa ľahko odstraňujú, vďaka narezaným ryskám a špeciálnemu 

frézovaniu kľúča MapeLevel Pedestal Key.
• Vďaka hrúbke a veľkoplošnej nosnej podpere (>320 cm2), sú podložky stabilné a môžu byť použité na rôznych druhoch  

podkladov. Pokiaľ je povrch dokonale hladký a rovný, nedochádza k poškodeniu hydroizolačných membrán. Nosná 
podpera je súčasne opatrená sériou otvorov pre zabezpečenie dostatočného odvádzania vody.  

• Podložky MapeLevel Pedestal sú vhodné k inštalácii všetkých samonosných vonkajších podlahových krytín 
(keramická dlažba a iné druhy materiálov).  

• Hlavice tvaru L sú navrhnuté pre uchytenie akýchkoľvek nosníkov a inštaláciu podlahovín z dreva, WPC a iných 
materiálov.   

• Systém obsahuje ďalšie doplnkové náradie pre inštaláciu podlahových krytín okolo perimetra a výplň postranných 
častí zdvojenej podlahy.   

Nastavovací kľúč 
MapeLevel Pedestal Key

Poistka pre fixáciu hlavice 
MapeLevel Pedestal Locker Samonivelačná hlavica 

MapeLevel Pedestal HEAD2
MapeLevel Pedestal HEAD4

Skrutka  

Predlžovací nástavec (nepovinné) 
MapeLevel Pedestal Tube Extension

Nosná podpera  
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Ucelená skupina výrobkov   

Štandardné rozmery inštalácie

S
28-39 mm

M
39-60 mm

L
59-100 mm

XL
95-164 mm

XXL
159-280 mm

L+1TE
168-243 mm

XL+1TE
201-307 mm

XXL+1TE
313-423 mm

HEIGHT PODPERA
+ 1 nástavec

PODPERA
+ 2 nástavce

PODPERA
+ 3 nástavce

PODPERA
+ 4 nástavce

PODPERA
+ 5 nástavce

VÝŠKA MAPELEVEL PEDESTAL PODPERY + MAPELEVEL PEDESTAL PREDLŽOVACÍ NÁSTAVEC  

MapeLevel Pedestal L 59-100 mm 168-243 mm 275-385 mm 381-528 mm 488-671 mm 594-814 mm

MapeLevel Pedestal XL 95-164 mm 201-307 mm 308-449 mm 414-592 mm 520-735 mm 627-878 mm

MapeLevel Pedestal XXL 159-280 mm 313-423 mm 419-565 mm 525-709 mm 632-852 mm 738-994 mm

Formát dlažby
90 x 90 cm

Formát dlažby
60 x 90 cm

Formát dlažby
40 x 80 cm

Formát dlažby
40 x 40 cm

Formát dlažby
80 x 80 cm

Formát dlažby
20 x 120 cm

Formát dlažby
45 x 90 cm

Formát dlažby
30 x 120 cm

Formát dlažby
40 x 120 cm

Formát dlažby
60 x 120 cm

Formát dlažby
30 x 60 cm

Formát dlažby
50 x 50 cm

Formát dlažby
60 x 60 cm



Vlastnosti a výhody  
• Výškové nastavenie od 10 do 15 mm. Možnosť zvýšenia až do 30 mm pridaním 3 kusov MapeLevel Pedestal XS 

Extension.  

• Podložky veľmi malej hrúbky s nastaviteľnou hlavicou, vhodné pri rekonštrukčných prácach.   

• Jednoduché výškové nastavovanie s použitím špeciálneho kľúča MapeLevel Pedestal Key.  

• Podpera má odstupňované mierky pre možnosť precízneho nastavenia výšky počas inštalácie.   

• Dištančné rebrá (hrúbka 4 mm) sa ľahko odstraňujú vďaka narezaným ryskám a špeciálnemu frézovaniu kľúča 
MapeLevel Pedestal Key.  

• Vhodné k inštalácii všetkých samonosných vonkajších podlahových krytín (keramická dlažba a iné druhy materiálov). 

MapeLevel Pedestal XS
Nastaviteľné podložky malej hrúbky (10-30 mm) 

Vlastnosti a výhody   
• Najjednoduchšie a cenovo najvýhodnejšie riešenie pre inštaláciu zdvojených podláh.   

• Vďaka nízkej hrúbke (12 mm) vhodné pri rekonštrukčných prácach.   

• Podložky MapeLevel Pedestal XS-FH môžu byť ľahko skrátené, aby vyhovovali rozličným požiadavkám pri inštalácii 
(rohy, kúty a podobne).  

• Vhodné k inštalácii všetkých samonosných vonkajších podlahových krytín (keramická dlažba a iné druhy materiálov). 

MapeLevel Pedestal XS-FH
Podložka s fixovanou hlavicou (12 mm)  

MapeLevel Pedestal XS
Nosná podpera + uzáver; pre možnosť  

nastavenia výšky od 10 do 15 mm 

Predlžovací nástavec (nepovinné) 
MapeLevel Pedestal XS Extension 
(5 mm)



MapeLevel Pedestal HEAD-DECK
Hlavica tvaru L pre podlahy na nosníkoch
 
Univerzálna, samonivelačná hlavica tvaru L, ktorá je s pomocou skrutiek 
vhodná na uchytenie rôznych typov nosníkov. Aplikáciou k podložkám  
MapeLevel Pedestal S, M, L, XL, XXL je vhodná na inštaláciu krytín z dreva, 
WPC a iných materiálov.

MapeLevel Pedestal Clips 
Spony pre výplň postranných častí  

Systém MapeLevel Pedestal obsahuje  špeciálne vyvinuté spony, ktoré poskytujú efektívne riešenia detailov v priebehu 
inštalácie, ako napríklad uzavretie postranných častí zdvojenej podlahy, ak nie je prítomná obvodová stena. Spony sa 
aplikujú veľmi rýchlo,  jednoduchým umiestnením na hlavicu a pod nosnú podperu podložky, bez nutnosti uchytenia. 
Sú vhodné pre hrúbku dlažby do 20 mm a zaisťujú garanciu dokonalého ukončenia postranných častí zdvojenej 
podlahy. Viac informácií o výrobku je obsahom príslušného technického listu. 

Dištančné spony pre perimeter sa používajú na vyhotovenie rovnomerných a pravidelných škár, medzi dlažbou 
a obvodovými stenami. Použitie dištančných spôn MapeLevel Pedestal Perimeter Clip zaisťuje atraktívny konečný 
vzhľad a súčasne vyššiu stabilitu podlahy. Viac informácií o výrobku je obsahom príslušného technického listu.

MapeLevel Pedestal Perimeter Clip 
Dištančná spona pre perimetre  

Doplnkové výrobky 
v systéme



EVERYTHING’S OK ,
WITH MAPEI
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MAPEI SK, s.r.o. 
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
+421 2 4020 4511 
office@mapei.sk 
mapei.sk


