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Distanční rozpěrky byly vyvinuty spe-
ciálně pro pokládku parket a laminá-
tových podlah. Jsou vyrobeny z odol-
ného a nárazuvzdorného polyamidu. 
Skládají se ze dvou částí: pevné a po-
hyblivé. Pohyblivá část je ovládána in-
tegrovaným červeným kolečkem a při 
jeho otáčení se vysouvá nebo zasouvá 
v rozpětí 15 mm. Pevná část je na vý-

suvné straně opatřena svislou zarážkou, 
kterou se opře o hranu parkety. Přitom 
svojí spodní plochou leží na parketě, 
takže na rozdíl od klínku nehrozí, že by 
samovolně vypadla. Výsuvný díl je na 
přední straně opatřen svislou opěrnou 
plochou, kterou se opírá o stěnu, čímž 
vymezuje vzdálenost parkety od stěny.

Tloušťka svislé zarážky pevného dílu je 
5 mm, což je zároveň minimální šířka 
distanční spáry mezi parketou a stě-
nou, kterou rozpěrka nabízí při plném 
zasunutí pohyblivého dílu. Při maximál-
ním vysunutí dosáhne vzdálenost obou 

opěrných ploch 20 mm. Přesná hodno-
ta distance v celém rozpětí 5–20 mm se 
ukazuje na milimetrové škále na horní 
ploše posuvného dílu.
Jak již bylo zmíněno, mezi hlavní výhody 
vedle rychlosti a komfortu práce patří 
to, že se při práci samovolně neuvolní. 
Další přednost spočívá v relativně velké 
opěrné ploše, která snižuje riziko otlaků 
na stěně. Po skončení práce se nemusí 
ze spáry silou vytahovat, jako je tomu 
v případě klínků, ale otočením kolečka 
se uvolní a pohodlně vytáhne.

Kontakt na vyžádání

Ve stavebnictví se přesnost počítá na centimetry. Na ně navazující profese, jako jsou např. truhláři či 
podlaháři, již ale musí pracovat s přesností na milimetry a každý z nás jistě ví, co to mnohdy obnáší. 
Například kolik klínků musí takový podlahář při pokládce parket často použít a kolik ho to stojí času, 
než založí a vyrovná první řadu vůči nerovným stěnám. Pohodlnou, přesnou a hlavně rychlou práci 
v takových situacích nabízí různé pomůcky – např. nastavitelné distanční rozpěrky.

Pro přesnější a rychlejší pokládku parket
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Ve srovnání s klínky je práce s distančními rozpěrkami rychlejší a pohodlnější

Distanční rozpěrka poskytuje přesné vymezení spáry mezi 5 až 20 mm
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