
A solução definitiva para os problemas 
de pavimentação externa.

INSTALAÇÃO RÁPIDA E SEGURA

 

SUPORTE
DE SARRAFOS
PARA DECK
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A tecnologia do piso elevado oferece respostas  
eficazes, versáteis e vantagens imediatamente 
apreciáveis. Permite uma gestão simples da 
passagem de cabos, tubagens e sistemas, uma 
inspecção rápida do piso inferior e a drenagem 
eficaz das águas pluviais.

Nos pavimentos elevados, graças à presença de 
elementos independentes, permitem absorver a 
expansão e os movimentos estruturais, 
minimizando assim os movimentos do Deck. 
A ausência da betonilha permite reduzir 
substancialmente o peso sobre as estruturas, 
oferecendo ao mesmo tempo uma elevada 
resistência às cargas.

Os sistemas Woodeck vão ainda mais longe 
graças à capacidade de ajuste  dos suportes e 
acessórios de compensação que permitem obter 
pavimentos nivelados, compensando de forma 
simples e rápida pequenas diferenças de nível e 
inclinação da superfície de apoio.

A instalação dos suportes é extremamente fácil e 
requer poucos passos. Os suportes são 
concebidos para serem simplesmente colocados 
sobre a membrana de impermeabilização ou 
qualquer outra superfície destinada a ser 
pavimentada.
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SAW - Suporte ajustável com topo autonivelante para apoio de sarrafos e instalação 
de deck em pisos desnivelados.
SRW - Suporte ajustável com topo fixo para apoio de sarrafos e instalação de deck em 
pisos nivelados.

As ranhuras no topo permitem a fixação de sarrafos desde 1,8 cm de altura, graças ao 
pré-corte específico para barrotes baixos.
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Pavimento em madeira ou compósito

Travessa de alumínio

Clip topo

Suporte regulável WOODECK SA

Clip base

Travessa de alumínio

Clip para travessa de alumínio

Pavimento em madeira ou compósito

VERSÃO SUPORTE COM TRAVESSA DE ALUMÍNIO 

 

topo fixo para sarrafos

topo autonivelante para sarrafos

Suporte ajustável com topo autonivelante com encaixe para travessa de alumínio.


