
Prémiové klipy Raimondi jsou té nejvyšší kvality a vhodné  
pro všechny typy pokládky obkladů a dlažeb s tloušťkou 3–12 mm.

   Zcela nové modely klipu se subtilnější základnou pro vyrovnání velkoformátové dlažby.

   Všechny klipy systému RLS využívají stejný klín a stejné kleště.

   Klip 2 mm je možno používat společně s Multi-podložkou.

   Aplikační video nalezne na našich stránkách www.hornbach.cz

www.raimondispa.com
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Nabízený sortiment

RLS multi podložka a vymezovač spár

RLS 3D vs RLS classic / srovnávací tabulka / kusu na 10 m2

Multi podložka chránící před odlomením hrany a poškrábáním povrchu, určená pro použití  v kombinaci 
s klínovým a sponovým systémem RLS. Dále může být podložka použita jako  opakovaně použitelná 
vymezovací vložka pro vytváření spár 1,5 mm, 2 mm a 3 mm.  Použití podložky nezmění využití klipů 
co se týče maxima a minima tloušťky dlaždic, které mají být vyrovnány. 
Doporučuje se provést konečnou fázi odstraňování pomocí kladiva. Vyrobeno z vysoce kvalitního 
plastového materiálu, který zabraňuje přilnutí lepidla  na dlaždice k výrobku.

Klasický formát

velikost dlaždice
(cm x cm)

RLS 3D počet kusů 
na 10 m2

RLS classic počet 
kusů na 10 m2 RLS 3D úspora

20x20 240 490 -51 %

30x30 105 431 -76 %

40x40 178 240 -26 %

60x60 77 105 -26 %

90x90 56 68 -18 %

100x100 44 54 -18 %

120x120 43 49 -14 %

150x150 34 38 -11 %

Obdelníkové formáty dlaždic

velikost dlaždice
(cm x cm)

RLS 3D počet kusů 
na 10 m2

RLS classic počet 
kusů na 10 m2 RLS 3D úspora

120x30 105 157 -33 %

120x20 159 200 -21 %

120x15 213 219 -3 %

80x180 49 56 -12 %

80x40 117 148 -21 %

80x20 179 241 -26 %

60x120 63 77 -18 %

60x40 117 158 -26 %

60x30 105 212 -51 %

60x20 159 242 -34 %

60x15 212 219 -3 %

60x10 320 330 -3 %

40x30 159 322 -51 %

media avarage - 26 % 

www.raimondispa.com

Klip RLS V2 3–12 1 mm 
100 ks a 250 ks bílá

Klip RLS 3–12 2 mm 
100 ks a 250 ks černá

RLS kleště 231N  
aplikační na klíny

RLS klínek
100 ks červená
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