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Størrelser på afstandsstykker

Afstandstykkerne fåes i fem forskellige højder. Hver enkel sæk er afmærket med en farvet mærkat, alt afhængig af 
højden - det samme gælder her i oversigten.

Rød farve = 10 mm højde
Grøn farve = 20 mm højde
Blå farve = 35 mm højde
Orange farve = 45 mm højde
Brun farve = 60 mm højde

Fugebredden på afstandsstykkerne 
varierer fra 3-10 mm, som kan ses i 
skemaet for hver enkel type 
afstandsstykke.

Specialfremstillede afstandsstykker

Da vi både designer og producerer afstandsstykkerne 
selv, her i Danmark, kan både Pave-T, X,V, I, K og 
PaveDrain fremstilles i individuelle størrelser efter ønske. 
Både højde, bredde og fugebredden kan justeres.
Kontakt Excellent Systems A/S for pris og levering.

Materiale

Afstandsstykkerne er lavet af polyethylen (PELD), som 
er en frostsikker re-cycling plast. Vi fremstiller alle emner 
i egen produktion, i Danmark. Dermed har vi mulighed 
for at sikre, at produktet lever op til kvalitetskrav. Vi ar-
bejder efter cradle2cradle princip og producerer derfor 
ingen spild. Alt kan genbruges og genanvendes: 100% 
non-toxic, pvc/gummi frit og uden brug af 
Phthalater!

Emballage/mængde

Pave-T, X, TP, XP, I ,V, K og Drain bliver pakket i to 
forskellige størrelser sække:

100 stk.  1.000 stk.

Hvis der bestilles større mængder, har vi naturligvis 
mulighed for at pakke afstandsstykkerne, så de også 
er nemmere at håndtere på byggepladsen.
Mængde og pris hænger sammen, og derfor “jo større 
mængde man bestiller, jo billigere bliver stykprisen”.

Salgs- og leveringsbetingelser

De fleste afstandsstykker er lagervarer, og kan afsendes 
samme dag som bestilling. Ved større mængder eller 
mangel på lager er der 2-6 uger fra bestilling ab fabrik, 
8544 Mørke.

-Alle priser er oplyst i danske kroner.
-Alle priser er eksl. fragt og moms.

Fugebredde

Bredde

Højde
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------------------  Fugebredden  ------------------

Højde Antal 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm

10 mm 1.000 1.103 kr. 1.130 kr. 1.150 kr. 1.170 kr. 1.190 kr. 1.210 kr. 1.240 kr. 1.260 kr.

20 mm 1.000 1.260 kr. 1.315 kr. 1.365 kr. 1.420 kr. 1.560 kr. 1.640 kr. 1.710 kr. 1.790 kr.

35 mm 1.000 1.420 kr. 1.470 kr. 1.525 kr. 1.575 kr. 1.630 kr. 1.680 kr. 1.735 kr. 1.790 kr.

45 mm 1.000 - - - - 1.785 kr. 1.840 kr. 1.890 kr. 1.945 kr.

60 mm 1.000 1.735 kr. 1.785 kr. 1.840 kr. 1.890 kr. - - - -

Eksempel:

------------------  Fugebredden  ------------------

Højde Antal 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm

10 mm 1.000 1.155 kr. 1.170 kr. 1.180 kr. 1.200 kr. 1.210 kr. 1.240 kr. 1.260 kr. 1.290 kr.

20 mm 1.000 1.315 kr. 1.365 kr. 1.420 kr. 1.470 kr. 1.550 kr. 1.640 kr. 1.730 kr. 1.820 kr.

35 mm 1.000 1.470 kr. 1.525 kr. 1.575 kr. 1.630 kr. 1.680 kr. 1.735 kr. 1.785 kr. 1.840 kr.

45 mm 1.000 - - - - 1.840 kr. 1.890 kr. 1.945 kr. 1.995 kr.

60 mm 1.000 - - - - - - - 2.155 kr.

Eksempel:

Gap

Gap

Height

Height
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------------------  Fugebredden  ------------------

Højde Antal stk. 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 10 mm

20 mm 1.000 630 kr. 685 kr. 735 kr. 788 kr. -

35 mm 1.000 788 kr. 840 kr. 895 kr. 945 kr. -

60 mm 1.000 - - - - 2.205 kr.

Anvendelse
Pave-I bruges ved store fliser for at sikre
ensartede linjer og afstande, både ved hånd
og vakuum installationer. Afstandsstykket
sikrer fugeafstanden og beskytter hjørner,
selv ved trafik påvirkning. Ydermere indgår
Pave-I når der skal benyttes Pave-K.

Eksempel:

Fugebredde

Fugebredde

Fugebredde

Højde

Højde

HøjdeAnvendelse 
Pave-T-P har bund, som modvirker at
belægningen presser afstandsstykket ned i
sandet, under montering.

Anvendelse 
Pave-X-P har bund, som modvirker at
afstandsstykket bliver presset ned i sandet under
montering.

------------------  Fugebredden  ------------------

Højde Antal 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm

10 mm 1.000 1.223 kr. 1.250 kr. 1.270 kr. 1.290 kr. 1.310 kr. 1.330 kr. 1.360 kr. 1.380 kr.

20 mm 1.000 1.380 kr. 1.435 kr. 1.485 kr. 1.540 kr. 1.680 kr. 1.760 kr. 1.830 kr. 1.910 kr.

------------------  Fugebredden  ------------------

Højde Antal 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm

10 mm 1.000 1.275 kr. 1.290 kr. 1.300 kr. 1.320 kr. 1.330 kr. 1.360 kr. 1.380 kr. 1.410 kr.

20 mm 1.000 1.435 kr. 1.485 kr. 1.540 kr. 1.590 kr. 1.670 kr. 1.760 kr. 1.850 kr. 1.940 kr.

(med plade)

(med plade)P

P
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Anvendelse
Pave-K bruges når der skal laves et mønster der
kombinerer trekantede former og lige linjer. Pave-K har
i den trekantede del en fleksibel åbning der kan variere
fra 5-105 grader.

-----------  Fugebredden  -----------

Højde Antal stk. 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

20 mm 1.000 1.890 kr. 2.00 kr. 2.100 kr. 2.208 kr.

35 mm 1.000 2.208 kr. 2.310 kr. 2.420 kr. 2.525 kr.

-----------  Fugebredden  -----------

Højde Antal stk. 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

20 mm 1.000 1.260 kr. 1.315 kr. 1.365 kr. 1.420 kr.

35 mm 1.000 1.420 kr. 1.470 kr. 1.525 kr. 1.580 kr.

Anvendelse 
Pave-V bruges til belægning med trekantede fliser og
sten. Afstandsstykket beskytter spidsen og sikrer ens
afstand i udlægningen. Styrker belægningen i et miljø
med trafik påvirkning. Vinklen er fleksibel og kan variere
fra 5 til 105 grader i åbning. Pave-V kan sammen med
Pave-I danne Pave-K, se mere på næste side.

+ =

Fugebredde

Fugebredde

Højde

Højde

Eksempel:
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Højde Antal Fugebredde 20 mm

35 mm 1.000 3.150 kr.

48 mm 1.000 3.410 kr.

Højde Antal Fugebredde 20 mm

35 mm 1.000 2.100 kr.

48 mm 1.000 2.350 kr.

Eksempel:

Eksempel:

Fugebredde

Højde

Fugebredde

Højde
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LAR – løsning (Lokal afledning af regnvand)
PaveDrain® Special udviklet til dræning af overfladevand.

PaveDrain® er en afstandsklods til flisebelægninger med åbne fuger. Klodsen fungerer som støtte og styrkelse af 
den åbne fuge på 20 mm. Dermed er der styring og hold samt ensartethed i belægningen. Funktionen af klodsen 
sker i samspil med det korrekte bundmateriale, som er et bærelag i ral, som opdeles i flere lag, hvor det groveste 
lag er i bunden. Derefter et mellemlag og et afretningslag. Afretningslaget, som er det fineste, indgår ligeledes som 
fugemateriale. Der bruges ingen sand i denne type opbygning!
Fordelen er, at regnvandet nedsiver, hvor det falder. Der ledes derfor ikke vand til kloak.
Bunden fungerer som et regnvandsreservoir og kan derfor tage skybrudsmængder. 
Dermed er belægningen hurtig tør, og vandet står ikke ovenpå flisen.
Sidegevinst: En gradvis fordampning fra regnvandet virker svalende om sommeren, og om vinteren har den 
perforerede bundopbygning den virkning, at den leder jordvarme opad, hvilket bevirker en naturlig hjælp til 
vinterbekæmpelse.
Mængden afhænger af flisestørrelse og lægningsmønster. Materialet er et frostsikkert genbrugsmateriale med en 
ekstrem lang levetid, uden giftstoffer eller negative bivirkninger.
Der er ikke behov for fald ved etablering af denne type belægning!

For korrekt udlægning og styrke beregnes sampillet mellem sten og fugedimension, så der opnåes fra. 10-14% åben 
flade til trafiklasse T2.
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