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Opatentowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek budowlany, nową technologię w 

zakresie mocowania płyt okładzinowych: System Set-Fix 

 

Set-Fix - redukcja czasu montażu o około 80%, innowacyjny kołek rozporowy szybkiego rozporu - obrót o 90o 

Set-Fix - system kompatybilny również z użyciem stelaża, łat drewnianych 

Set-Fix - możliwość stosowania w różnych podłożach 

Set-Fix - ułatwiona logistyka, jedno pudełko wystarcza na kilkanaście m2 płyt okładzinowych 

Set-Fix – jeden uniwersalny system: ściany, sufity, podłogi ! 

 

System montażu płyt okładzinowych Set-Fix, składa się tylko z trzech elementów ! 

 

Naszym celem jest rozwijanie dobrych relacji z dystrybutorami w Polsce, Europie i na świecie, które udaje się  

budować dzięki wysokiej wartości ekonomicznej mocowań Set-Fix, oraz ich znaczeniu ekologicznym 

i dbałości o środowisko naturalne.  
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  Wszechstronność zastosowania Systemu Set-Fix 

Przy montażu Systemem Set-Fix nie musimy przeprowadzać dodatkowych czynności takich jak: przygotowanie ścian (gruntowanie, 

wyrównanie), przy większych nierównościach wykonywanie wklejek itp. System Set-Fix w odróżnieniu do innych znanych metod pozwala 

na korektę ułożenia płyt na podłożu w każdej dowolnej chwili po zamocowaniu płyt. 
  

System Set-Fix radzi sobie znakomicie w przypadku konieczności wyrównania dużych nierówności ścian, jednakże nie powoduje dużego 

zmniejszenia powierzchni po zamocowaniu płyt. Ponadto pozwala na płynną regulację bez użycia dodatkowych narzędzi, nie powoduje 

kolizji z instalacjami elektryczną, hydrauliczną, wentylacyjną itp. oraz pozwala na skuteczne ocieplenie ścian eliminując mostki termiczne.  
  

Montaż płyt okładzinowych za pomocą systemu Set-Fix wyróżnia się między innymi, precyzją oraz szybkością montażu, który skrócony 

jest do minimum, a oszczędność czasu wynosi nawet 80% w porównaniu do konwencjonalnych metod montażu, ponadto daje możliwość 

swobodnego poprowadzenia instalacji wszelkiego typu, bez konieczności osłabiania konstrukcji podtrzymującej płyty okładzinowe. 
  

System Set-Fix jest systemem uniwersalnym, mającym zastosowanie zarówno na ścianach, sufitach jak i podłodze, skraca czas i koszt 

montażu dzięki wykluczeniu wielu czynności koniecznych przy innych metodach montażu płyt.  
  

Dzięki zastosowanym materiałom System Set-Fix jest odporny na działanie warunków atmosferycznych np. wilgoci jak również pozwala 

na prowadzenie prac nawet w temperaturach ujemnych 
  

System Set-Fix  charakteryzuje się również kompatybilnością ze znanymi powszechnie sposobami montażu płyt okładzinowych tj. stelaż, 

łaty drewniane.  
  

System Set-Fix jest produktem bezodpadowym, przyjaznym środowisku i pro-ekologicznym, ponadto jest łatwy w transporcie i logistyce. 
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1. Wyznacz 

miejsca otworów 

4. Ustaw płaszczyznę przez 

wsuwanie zestawu w otwór z 

kołkiem rozporowym 

2. Wywierć otwory i 

osadź koszulki we 

wskazany sposób 

Instrukcja montażu płyt okładzinowych przy użyciu Systemu Set-Fix 

5. Przekręć trzpień zestawu o 90o 

w koszulce rozporowej, blokując 

ustawienie 

6. Zamocuj płytę wkrętami 

7. Wyłamanie zewnętrznych 

części krążka pozwala na 

współpracę z profilami stelaża 

aluminiowego 

8. Przy poziomowaniu podłogi lub 

sufitu, analogicznie jak w pkt. 1-7 

3. Zamontuj 

trzpień blokując 

go przez obrót o 

90o w krążku 
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 Zalety systemu:  

1. Szybki montaż i błyskawiczne mocowanie poprzez obrót o 90o  

2. System uniwersalny, do stosowania w większości materiałów budowlanych tj. beton, cegła pełna,  

    dziurawka, kamień, drewno, silikaty ,beton komórkowy i inne. 

3. Szybko, dokładnie, solidnie  

4. Idealne wypoziomowanie płaszczyzn  

5. Bezkolizyjność systemu z instalacją elektryczną, hydrauliczną itp.  

6. Szybka korekty błędów montażu  

7. Rozmiary i waga opakowań przyjazne logistycznie  

8. System bezodpadowy i pro-ekologiczny  

9. Jeden uniwersalny system: ściany, sufity, podłogi ! 

10. Oszczędność do 80% czasu montażu.  

11.Brak mostków termicznych 

 

Więcej informacji na stronie : 

 www.set-fix.com 
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