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Uptec, fra Fliskonsept,  er en justerbar, universell fot for installasjoner 
på hevede gulv. Uptec Revolution er basert på et 3 i 1 konsept, 3 artikler 
(3 baseføtter) som tilbyr en logistikk fordel og muliggjør realisering av 
hvilken som helst gulvhøyde med bare 3 komponenter.
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Installasjonen av hevede gulv gir fordeler som går utover enkle, estetiske funksjoner. De er faktisk ideelle for 
å skjule rør og elektriske systemer mens de også letter drenering av regnvann og gir motstand mot tyngre 
belastninger. I tillegg gjør tilgjengeligheten til det underliggende tomrommet systemet allsidig og trygt. Uptec er 
perfekt for utendørs hevede gulv som terrasser, hager, bassengdekk, verandaer osv.

Enkel tilgang

Ypperlig for å skjule 
kabler og rør

Tåler høy
belastning

Hurtig og effektiv 
drenering av vann

Alltid flat overflate

MANGE FORDELER MED HEVET GULV
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SUPAL

SUPAS

SUPAR

SUPA2 SUPA4 SUPAW

5

Uptec er et patentert system med bare tre elementer. 
SUPAL er designet for lave gulvhøyder, slik at gulvet kan løftes fra 28 mm - 1-3 / 32 ”til
et maksimalt nivå på 43 mm - 1-11 / 16 ”. SUPAS gir ytterligere 15 mm - 9/16 ”, og kom-
binert med SUPAR modulære ringer, kan den nå hvilken som helst gulvhøyde. 
Avtagbare og utskiftbare «pads» for tre eller fliser på 2 mm og 4 mm.

MANGE FORDELER MED HEVET GULV

PRODUKTER
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28÷43 mm

1-3/32”÷1-11/16”

43÷58 mm

1-11/16”÷2-9/32”
58÷88 mm

2-9/32”÷3-15/32”

88÷118 mm

3-15/32”÷4-41/64”
118÷148 mm

4-41/64”÷5-53/64”

148÷178 mm

5-53/64”÷7-1/64”

+ 1 + 2 + 3 + 4R
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SUPAS

SUPA4

SUPAR

SUPAL

SUPAS

SUPAR
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Kombinasjonen av de tre elementene, sammen med det selvjusterende / faste hodet, gjør 
det mulig å montere gulv i hvilken som helst høyde, selv på skrå overflater (med skråninger 
opptil 5%). En utrolig allsidig fordel selv for installasjoner som allerede pågår.

TRE KOMPONENTER GJØR JOBBEN
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Stabelbare, modulære ringer designet for å nå hvilken som helst gulvhøyde 
(fra 58 mm - 2-9 / 32 ”).

FULLT MODULÆRE



5% 0%

SELF-LEVELING FIXED

1 1

3

2
2

3

10

Profilitec har integrert Uptec med et patentert system som, gjennom en genial roterende 
låseskive, bytter fra et selvjustérende hode til et fast hode presist og enkelt.

Bytt fra selvjustérende
til fast

Fjerne «tabs»

Justérbar høyde

JUSTÉRBAR OG FAST I SAMME FOT

SELVJUSTERENDE

3 i 1 JUSTÈRINGSNØKKEL

FAST
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Tre føtter for 
alle varianter

Betydelig reduksjon 
i lagerplass

UPTEC FRA FLISKONSEPT GJØR FORSKJELLEN

Legg til eller fjern SUPAR-ringen 
for å øke eller redusere høyden 
på støtten.

Vekt-test 14 kN

Selvjusterende hode på 
opptil 5% helling.

Bytt «pads» fra standard 
installasjon til tre eller aluminium

Pads med støy-
dempende funksjon

Enkel mekanisme 
for å bytte fra det 
faste hodet til det 
selv-justerende.



Stemmane 11, 4636 Kristiansand S  

Tlf: 38 12 34 60

www.fliskonsept.no
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