
HIGH-TECH - 

PROFILE PODŁOGOWE

DLA MULTI-SKLEPÓW ORAZ 
PARKINGÓW PODZIEMNYCH

♦ nie zawiera metalu, dlatego
nie może powodować korozji

♦ szczelne połączenie
♦ wodoszczelny
♦ niska wysokość montażu
♦ indywidualny kolor

FloorBridge
® ♦ 



WIDOCZNE ZALETY POWIERZCHNI
FloorBridge

® 

profiles - rozwiązania dla połączeń podłogowych

Połączenia i fugi to duże wyzwanie w każdym budynku, 
a szczególnie na parkingach wielopiętrowych 
i piwnicach, gdzie  są narażone na poważne obciążenia.

Obszary dużych parkingów narażone są na działanie warunków 
atmosferycznych, wody, agresywnych soli i okresów naprężeń 
mechanicznych. Szczególnie problematyczny jest obszar przejściowy między 
profilem połączenia podłogowego a parkingiem. Nasze profile połączeń 
podłogowych w technologii kompozytowej z włókna węglowego - specjalnie 
opracowane w celu zastosowania - wiele zalet technicznych w porównaniu 
z profilami konwencjonalnymi

Ponieważ pogoda wraz z solami do odladzania jest również przenoszona 
bezpośrednio na zewnątrz do parkingów wielopoziomowych i piwnic, 
szczelność i właściwości bezspoinowe systemu podłogowego Floor8ridge 
stają się podstawowymi kryteriami dla utrzymania ruchu, konserwacji -
drzewo i praca ciągła
Efektem tego jest podobny współczynnik rozszerzalności cieplnej między 
naszym profilem połączenia a graniczącymi z nim powłokami parkingu, 
a dzięki unikalnemu zagłębionemu kołnierzowi przyłączeniowemu 
zapewnione jest wodoszczelne i dopasowane pod względem siły przejście na 
powłokę parkingu.

Dzięki swoim właściwościom: brak metalu i wysoka odporność chemiczna 
dzięki czemu profile łączące FloorBridge są niekorozyjne  i odporne na mróz 
i sole odladzające.
Inną kluczową cechą jest niska wysokość instalacji i jej prostota, dzięki czemu 
profil łączący  FloorBridge® jest gotowy do ruchu już po kilku godzinach.

■ Nie zawiera metali, dlatego nie może korodować

■ Możliwe wodoszczelne zastosowanie

■ NISKA wysokość montażu

■ Prosta instalacja

■ Odporny na temperaturę i odporny na wstrząsy

■ Szczelne połączenie powłoki

■ Możliwa częściowa, szybka naprawa

■ Rozszerzalność termiczna podobna do powłoki parkingu

■ Wymienna wkładka rozszerzająca bez uszkodzenia powłoki 
parkingowej (profil CPS)

■ Idealne połączenie powłoki dzięki zagłębionemu kołnierzowi 
przyłączeniowemu

■ Specjalne szybkie wdrożenie – z podłoża można korzystać 
po kilku godzinach

■ Ledwie zauważalne wibracje w bezpośrednim ruchu 
samochodowym

■ Czas dostawy, dlatego krótkie terminy dostawy

Tradycyjne rozwiązania metalowe mają swoje ograniczenia, jeśli 
chodzi o ochronę przed korozją lub skomplikowane połączenia i połączenia

Nowością jest możliwość pokrycia podłogi FloorBridge® 

profilem łączącym w tym samym kolorze co powłoka parkingowa. 
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Patent Europe 

Problemy z konwencjonalnymi 

łączonymi profilami



 Nie musisz szukać korzyści, ponieważ mówią same za siebie!



FloorBridge
® 

CPS 20/50 
FloorBridge

® 

profil złącza z wymienną wkładką rozszerzającą 

OPIS 
Profil dylatacyjny FloorBridge® CPS 20/50 to prefabrykowany 
polimerowy profil dylatacyjny w technologii kompozytów z 
włókna węglowego z kołnierzem uszczelniającym lub bez oraz 
wymienną wkładką rozprężną. Profil łączący FloorBridge® CPS 
20/50 wytwarza wibracje ledwo zauważalne podczas ruchu.
Nadaje się do pionowych i poziomych ruchów stawów.
Profil złącza FloorBridge® CPS 20/50 może być dostarczany 
z kołnierzem kratującym lub bez, w zależności od wymagań.
Można uzyskać wodoszczelne połączenie w obszarze 
przejściowym z kratownicą, betonem lub asfaltem.
OBSZAR ZASTOSOWANIA
Profil łączący dla nowej konstrukcji oraz do renowacji złączy 
podłogowych w wielopoziomowych i podziemnych parkingach. 
pokłady parkowe, centra handlowe i rampy.

CECHY I ZALETY  

■ nie zawiera metali - dlatego nie może powodować korozji
■ szczelne połączenie
■ wymienna wkładka rozszerzająca bez uszkodzeń
parking samochodowy
■ nadaje się do pionowych i poziomych ruchów złącza
■ prosta instalacja
■ niska wysokość instalacji
■ odporny na temperaturę, warunki atmosferyczne i chlorki
■ nadaje się do ruchu kołowego
■ można jechać po kilku godzinach

WERSJE

FloorBridge
® 

CPS 20/50 
z dwustronnym 

połączeniem kratowym 

FloorBridge
® 

CPS 20/50 DUO 
jednostronne

połączenie powłoki 

FloorBridge
® 

CPS 20/50 MONO 
bez połączenia z powłoką 

1 beton 

3 taśma uszczelniająca
5 wspólny profil CPS 20/50 

DANE TECHNICZNE:

Szerokość profilu złącza:

Długość wspólnego profilu:

Grubość wspólnego profilu:

2 klej kompozytowy 

4 wymienna wkładka rozszerzająca 

6 wylewka 

Szerokość spoiny w podłożu:
max. 50 mm Całkowicie w poziomie

wspólny ruch:

Całkowity pionowy
wspólny ruch:

Wytrzymałość na 

ściskanie: obciążenie  

(Truck): 

50 mm (-20/+30 mm) 

30 mm (-15/+ 15 mm) 

60 N/mm'(ONR 23303) 

600 kN (DIN 1072) 

ca. 290 mm 
ca. 1200 mm zainstalowany
(1195 mm netto) 
ca. 23 mm 



FloorBridge
® 

CPS 20/80 
FloorBridge

® profil złącza z wymienną wkładką rozprężną 

OPIS WSPÓLNEGO PROFILU
Profil dylatacyjny FloorBridge® CPS 20/80 to prefabrykowany 
polimerowy profil dylatacyjny w technologii kompozytów 
z włókna węglowego z kołnierzem uszczelniającym lub bez 
oraz wymienną wkładką rozprężną. Profil spoinowy 
FloorBridge® CPS 20/80 generuje ledwo zauważalne wibracje 
podczas ruchu.Nadaje się do pionowych i poziomych ruchów 
stawów. Profil złącza FloorBridge® CPS 20/80 może być 
dostarczany z kołnierzem kratującym lub bez niego, 
w zależności od wymagań. Można uzyskać wodoszczelne 
połączenie w obszarze przejściowym z kratownicą, betonem 
lub asfaltem.
OBSZAR ZASTOSOWANIA
Wspólny profil dla nowej budowy i renowacji złączy 
podłogowych na parkingach wielopoziomowych i piwnicach, 
tarasach parkowych, ulicach handlowych i rampach.

CECHY I ZALETY 

■ nie zawiera metali - dlatego nie może powodować korozji
■ szczelne połączenie
■ wymienna wkładka rozszerzająca bez uszkodzeń
parking samochodowy
■ nadaje się do pionowych i poziomych ruchów złącza
■ prosta instalacja
■ niska wysokość instalacji
■ odporny na temperaturę, warunki atmosferyczne i chlorki
■ nadaje się do ruchu kołowego
■ można jechać po kilku godzinach

WERSJE 

FloorBridge
® 

CPS 20/80 
z dwustronnym 

połączeniem z powłoką 

FloorBridge
® 

CPS 20/80 DUO 

z jednostronnym
połączeniem z powłoką 

FloorBridge
® 

CPS 20/80 MONO 
bez połączenia z powłoką 

1 beton

3 taśma uszczelniająca
5 wspólny profil CPS 20/80 

DANE TECHNICZNE:

Szerokość profilu złącza:

Długość wspólnego profilu:

Grubość wspólnego profilu:

2 klej kompozytowy

4 wymienna wkładka rozszerzająca

6 wylewka

ca. 325 mm 

ca. 1200 mm zainstalowany
(1195 mm net) 

ca. 23 mm 

Szerokość spoiny w podłożu: max. 80 mm 

Całkowity poziomy ruch 
stawu:

Całkowity pionowy ruch 

stawu:

Wytrzymałość na ściskanie:

Obciążenie  (Truck): 

80 mm (-30/+50 mm) 

50 mm (-25/+25 mm) 

60 N/mm'(ONR 23303) 

600 kN (DIN 1072) 



FloorBridge
® 

CP 20/80 
Może być powlekane

OPIS WSPÓLNEGO PROFILU
Profil złącza FloorBridge® CP 20/80 to prefabrykowany 
polimerowy profil złącza podłogowego w technologii 
kompozytowej z włókna węglowego z kołnierzem 
uszczelniającym. Krzywa sinusoidalna profilu złącza pozwala na 
optymalne rozłożenie obciążenia i dlatego podczas ruchu 
występują ledwo zauważalne wibracje. Profil złącza jest 
zaopatrzony we wgłębienie w kołnierz po obu stronach, dzięki 
czemu zapewnione jest wodoszczelne połączenie w obszarze 
przejściowym.
OBSZAR ZASTOSOWANIA
Wspólny profil dla nowej budowy i renowacji złączy 
podłogowych na parkingach wielopoziomowych i piwnicach, 
tarasach parkowych, ulicach handlowych i rampach.

CECHY I ZALETY

■ nie zawiera metali - dlatego nie może powodować korozji
■ szczelne połączenie
■ prosta instalacja
■ niska wysokość instalacji
■ odporny na temperaturę, warunki atmosferyczne i chlorki
■ nadaje się do ruchu kołowego
■ można jechać po kilku godzinach

1 beton 

3 taśma uszczelniająca

2 klej kompozytowy 

4 wspólny profil CP 20/80

5 wylewka 

DANE TECHNICZNE:

Szerokość profilu złącza:

Długość wspólnego profilu:

Grubość wspólnego profilu:

ca. 260 mm 

ca. 1200 mm zainstalowany
(1195 mm net) 

ca. 20 mm 

max. 80 mm Szerokość spoiny w podłożu: 

Hamulec Dirt (uszczelniacz):

Całkowicie w poziomie

wspólny ruch:

Wytrzymałość na ściskanie:

Wytrzymałość na zginanie:

Obciążenie (Truck)

ca. 20 mm 
(w zależności od wersji) 

50 mm (-10/+40 mm) 

60 N/mm'(ONR 23303) 

50 N/mm'(DIN EN 196-1) 

600 kN (DIN 1072) 



FloorBridge
® 

SL 15/05 
Do pęknięć i połączeń skurczowych

OPIS WSPÓLNEGO PROFILU
Profil złącza FloorBridge® SL 15/05 to prefabrykowany polimerowy profil 
złącza podłogowego w technologii kompozytowej z włókna węglowego bez 
kołnierza uszczelniającego.

OBSZAR ZASTOSOWANIA
Wspólny profil dla nowej budowy i renowacji złączy podłogowych 
na parkingach wielopoziomowych i piwnicach, tarasach 
parkowych, ulicach handlowych i rampach.

CECHY I ZALETY
■ nie zawiera metali - dlatego nie może powodować korozji
■ prosta instalacja
■ niska wysokość instalacji
■ odporny na temperaturę, warunki atmosferyczne i chlorki
■ nadaje się do ruchu kołowego
■ można jechać po kilku godzinach

1 beton 

3 taśma uszczelniająca

5 wylewka 

DANE TECHNICZNE:

2 klej kompozytowy 

4 wspólny profil SL 15/05

Szerokość profilu złącza:

Długość wspólnego profilu:

Grubość wspólnego 

profilu:

ca. 80 mm 

ca. 1200 mm zainstalowany
(1195 mm net) 

ca. 15 mm 

max. 5 mm Szerokość spoiny w 

podłożu:

Hamulec Dirt:

Całkowicie w poziomie

wspólny ruch:

Wytrzymałość na ściskanie:

Wytrzymałość na zginanie:

Obciążenie (Truck)

ca. 5 mm 
(w zależności od wersji) 

5 mm (-2/+3 mm) 

60 N/mm'(ONR 23303) 

50 N/mm'(DIN EN 196-1) 

obciążenie koła 5000 kg per 
1O cm' powierzchnia nośna



FloorBridge
® 

CPS KSZTAŁTKI / CZĘŚCI
Właściwe szczegółowe rozwiązanie dla wszystkich wymagań

W przypadku skrzyżowań, połączeń ściennych i innych szczegółów, FloorBridge® oferuje różnorodne kształty, w zależności od wymagań.

CPS L-Shaped part 
Art. No. 80 

CPS T-Shaped part 
Art. No. 81 

Indywidualna regulacja kształtowych części jest możliwa na miejscu.

CPS Floor/Wall-Shaped part 90° 

Art. No. 68 

CPS Cross-Shaped part 
Art. No. 79 

CPS Wall connection profile 
Art. No. 93 

FloorBridge® WALL PANEL (24 x 20 cm) 
Art. No. WP 



FloorBridge
® 

CP KSZTAŁTKI / CZĘŚCI
Właściwe szczegółowe rozwiązanie dla wszystkich wymagań

W przypadku skrzyżowań, połączeń ściennych i innych szczegółów, FloorBridge® oferuje różnorodne kształty, w zależności od wymagań.

CP 20/80 L-Shaped part 
Art. No. 88 

CP 20/80 T-Shaped part 
Art. No. 89 

Indywidualna regulacja kształtowych części jest możliwa na miejscu.

CP 20/80 Floor/Wall-Shaped part 90° 

Art. No. 90 

CP 20/80 Cross-Shaped part 
Art. No. 87 

FloorBridge® WALL PANEL (24 x 20 cm) 
Art. No. WP 



AKCESORIA / INNE PRODUKTY

Membrana uszczelniająca (20 m rolka) o różnej szerokości ... 

SM 150/1 mm - Art. No. 33 
SM 200/1 mm - Art. No. 69 
SM 250/2 mm - Art. No. 53 

Gumowa wkładka do CPS 
20/50 Art. No. 100 

Rubber insert for CPS 20/80 
Art. No. 101 

FloorBridge® Adhesive Connect 03 
9 kg - Art. No. 35 

30 kg - Art. No. 34 

Membrana uszczelniająca do narożników zewnętrznych
100 x 100 mm Art. No. 71 

Membrana uszczelniająca do wewnętrznych narożników
100 x 100 mm Art. No. 72 

Gumowe połączenie ścienne do CPS-Profile 
Art. No. 102 

Trowel FloorBridge® SP 04 universal 
Art. No. 37 



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
Właściwy komponent do każdego wymagania



FloorBridge
® ♦ 

HEAD OFFICE/ HEADQUARTER 
FloorBridge® International GmbH 
Gewerbepark 21 
4101 Feldkirchen an der Donau 
0sterreich / Austria 
T: +43 7233 20 030 
E: office@floorbridge.com 
W: www.floorbridge.com 

Product folder car park profile Version C / 09.18 
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www.floorbridge.com 

www.obrobka-betonu.pl

WYŁĄCZNY PARTNER NA TERENIE POLSKI:
F.U.H. NOWAK  Marcin i Aneta Nowak sp. j.
48-220 Łącznik, ul. Świętego Walentego 86

Infolinia:  tel. 77 889 02 02
e-mail: kontakt@obrobka-betonu.pl




