
Det kompletta 
systemet för utegolv

Ett välfungerande system för golv utomhus.

Enkelt • Säkert • Flexibelt
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Det kompletta regelsystemet för golv, vägg och tak.

För närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida:

www.nivellsystem.com
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Nivell System Utegolv
Nivell System Utegolv är en genial lösning när du ska anlägga utegolv. Unika egenskaper gör  
systemet användbart vid många olika projekt och när förutsättningarna kan variera.

» Enkelt: Ett fåtal detaljer gör monteringen enkel.

» Säkert: Ett tryggt system från en ledande leverantör.

» Flexibelt: Beroende på val av skruv och regel klarar systemet av att ta upp de nivåskillnader 
som kan tänkas finnas i underlaget. Systemet klarar givetvis även varierande bygghöjder. 

Produkter
Nya Nivell Utegolv består av tryckimpregnerade reglar 
med förborrade hål och gängade UV-skyddade plast- 
hylsor i hålen. Nivell utereglar finns i dimensionerna  
45 mm, 70 mm, 95 mm och 120 mm. Nivell uteskruvar 
finns i längderna 100 mm och 150 mm. 

I ett och samma system kan du bygga ditt utegolv  
från 50 mm till 236 mm (överkant regel). 

Art. nr. Produkt Dimension Antal/förp.

261 Tr. Träregel 45x45x3600 mm 6 st

262 Tr. Träregel 45x70x3600 mm 6 st

263 Tr. Träregel 45x95x3600 mm 6 st

264 Tr. Träregel 45x120x3600 mm 6 st

551 Plastskruv grön 100 mm 100 st

555 Plastskruv grön 150 mm 100 st

551 S Plastskruv grön stödplatta 100 mm 50 st

555 S Plastskruv grön stödplatta 150 mm 50 st

• Altaner
• Terrasser
• Balkonger
• Trädäck
• Uterum
• Uteserveringar
• Övrig trall m m

• Tjärpapp
• Plåt
• Stenplattor
• Betong
• Asfalt
• Berg
• Trä

• Snabbt montage
• Enkelt och stabilt
• Flexibelt för olika golvtyper
• Kräver ej jämna underlag
• Använd befintligt underlag
• Demonterbart
• Kräver ej gjutna plintar

» Används till: » Används vid: » Fördelar:

Terrass på Södermalm i Stockholm.


