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KARTY PRODUKTÓW 



            

Standardowe produkty ISO-KLINK-PUR

Standardowe elementy narożnikowe oznaczone są w sposób następujący:

1 – Płyta elewacyjna ISO-KLINK-PUR       139x69

 2 - Narożniki typowe                     24x24, 24x36, 36x36,

3 – Koryto w układzie proste-proste lub w układzie mieszanym        24x24x24, 36x36x36, 24x36x24

 4 - Narożniki przy okienne lub zakańczający       6x24, 12x24, 24x24

 5 - Narożniki nadprożowe (proste-proste) lub w układzie mieszanym  6x24, 12x24, 24x24, 24x36, 
36x36



1 – Płyta główna ISO-KLINK-PUR 

Grubość płyty w formacie DF,RF,NF:
- 4cm ;  6,5cm ;  8,0cm  ;   8,5cm

Wysokość płyty w formacie DF,RF, WDF:
- 69,00cm

Wysokość płyty w formacie NF:
-65,00 cm

Długość płyty w formacie RF,DF,NF:
-139,00 cm

Długość płyty w formacie WDF:
-136,00 cm

Wymiary  płyt  są  zależne  od  wymiarów płytki  okładzinowej.  Dlatego  nie  należy
mieszać wymiarów płytek. Narożniki dla systemu są stricte powiązane z wymiarami płyt
głównych.

Tak  więc  jeśli  płyta  główna  zamówiona  zostanie  o  grubości  6,5  cm z  płytką  w
wymiarach RF narożniki zostaną wykonane także o tej samej grubości oraz wielkości 

2 - Narożniki typowe



Narożniki  typowe  służą  do
wykańczania  naroży  budynków  oraz
do wykańczania szerokich słupów lub
głębokich wnęk budynków. Pokazano
po prawej stronie.

Podstawowe wymiary:

24x24 cm
36x24 cm
36x36 cm

Wymiary na zamówienie:

Za  dodatkową  opłatą  firma
PPUH ALHAR  jest  w  stanie  wykonać
narożniki  w  wymiarach  indywi-
dualnych  zamówionych  na  poczet
pojedynczego  budynku  w  celu
zaspokojenia  potrzeb  klientów  oraz
projektantów. 
Wymiary  indywidualne  należy
przedstawić  w  siedzibie  firmy
kierownikowi  produkcji  w  celu
przygotowania  materiału  pokazo-
wego oraz przygotowania wstępnego
rozłożenia  płytek  elewacyjnych  w
narożniku 

Przykład takiego narożnika został przedstawiony poniżej 



3 – Koryto

Koryto  jest  elementem  ułatwiający  i
przyspieszającym  prace  związane  z  obkładaniem
pilastrów oraz filarów. 

Podstawowe wymiary:

24x24x24 cm
24x36x24 cm
36x36x36 cm

Wymiary na zamówienie:

Za dodatkową opłatą  firma PPUH ALHAR
jest  w  stanie  wykonać  koryto  w  wymiarach
indywidualnych  zamówionych  na  poczet
pojedynczego  budynku  w  celu  zaspokojenia
potrzeb klientów oraz projektantów. 

Wymiary indywidualne należy przedstawić
w siedzibie  firmy  kierownikowi  produkcji  w  celu
przygotowania  materiału  pokazowego  oraz
przygotowania  wstępnego  rozłożenia  płytek
elewacyjnych w narożniku 

Dodatkowo w celu wykonania koryta o du-
żych gabarytach istnieje możliwość wykorzystania
np.  dwóch narożników. Podczas takiego rozwiąza-
nia  należy  w  taki  sposób  dobrać  elementy  aby
tworzyły  wraz  z  elementami  usytuowanymi  nad
lub obok koryta spójny rysunek elewacji.



4 – Narożniki przyokienne lub zakańczające

Narożniki tego typu służą
do obrabiania ościeży oraz w celu
zakończenia elewacji.

Podstawowe wymiary:

6x24 cm
12x24 cm
24x24 cm

Należy  w  odpowiedni
sposób  dobrać  sobie  układ
wiązania  cegły  w  celu
wykonania  jak  najbardziej
zadowalającego  elementu
wizualnego 

Wymiary na zamówienie:

Za  dodatkową  opłatą  firma
PPUH  ALHAR  jest  w  stanie
wykonać narożnik w wymiarach
indywidualnych  zamówionych
na  poczet  pojedynczego
budynku  w  celu  zaspokojenia
potrzeb  klientów  oraz
projektantów. 

Wymiary  indywidualne
należy  przedstawić  w siedzibie
firmy kierownikowi produkcji w
celu przygotowania materiału
 pokazowego oraz przygotowania wstępnego rozłożenia płytek elewacyjnych w narożniku. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w układzie płytek tradycyjnych z układem płytek proste-
proste płytka ma długość 24 cm i nie istnieje wykonanie narożnika  o wymiarach 36 cm. Może być
wykonany jako 24 cm przerwa spoinowa i 12 cm.



5 - Narożniki nadprożowe

Narożniki  nadprożowe  służą  do
wykańczania  nadproży  okien,  drzwi,
podcieni, oraz do tworzenia gzymsów.

Podstawowe wymiary:

6x24 cm
12x24 cm
24x24 cm
24x36 cm

Wymiary na zamówienie:

Za  dodatkową  opłatą  firma  PPUH  ALHAR
jest  w  stanie  wykonać  narożnik  w
wymiarach indywidualnych zamówionych na
poczet  pojedynczego  budynku  w  celu
zaspokojenia  potrzeb  klientów  oraz
projektantów. 

Wymiary  indywidualne  należy
przedstawić w siedzibie firmy kierownikowi
produkcji w celu przygotowania materiału
 pokazowego  oraz  przygotowania
wstępnego  rozłożenia  płytek  elewacyjnych
w narożniku. 

Dodatkowo  należy  zwrócić  uwagę,
że w układzie płytek tradycyjnych z układem
płytek proste-proste  płytka  ma długość  24
cm  i  nie  istnieje  wykonanie  narożnika   o
wymiarach 36 cm. Może być wykonany jako
24 cm przerwa spoinowa i 12 cm.

Istniej możliwość zmieszania układu
płytek jak w narożnikach przyokiennych.

 



6- Elementy dodatkowe

Dodatkowo na zlecenie lub potrzeby indywidualnych klientów firma Alhar produkuje różnego rodzaju 
narożniki oraz koryta. Możliwość konfiguracji danego elementu należy każdorazowo przedyskutować z
technologiem produkcji.
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