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system montażu elewacji 
wymyślony na nowo!  
Ten opatentowany system został zaprojektowany w celu stworzenia 
prostego i szybszego wyrównania konstrukcji nośnej dla każdego rodzaju 
okładziny elewacyjnej, która jest instalowana jako okładzina zawieszana z 
izolacją lub bez izolacji.

 
Wsporniki Gecko®

 Brak mostków termicznych
 łatwa/prosta instalacja
 Szybkie wyrównanie = do 40% krótszy czas
 montażu Wykonany w 100% z materiału
 pochodzącego z recyklingu Standardowe śruby mocujące
 Wyrównania można dokonać za pomocą śrub, a także za pomocą 
gwoździarki gazowej/pneumatycznej Nie są potrzebne żadne 
specjalistyczne narzędzia.

 3 wsporniki do wszystkich zastosowań! 
 BG210 = do wełny mineralnej (pionowy wspornik) 
 BG110 = do PUR (pionowy wspornik) 
 BG90-H = do PUR (poziomy lub ukośny* wspornik)

 Dodatkowy duży margines na wyrównanie nawet do 90 mm Idealny do 
zastosowań renowacyjnych

 Montaż i wyrównanie może przeprowadzić 1 osoba.

*montaż pod kątem do 30°, z zastrzeżeniem wytycznych montażowych.

Zalety:



 BG210 

Gecko® BG210 
Gecko®  BG210 jest idealny do zastosowań z wełną mineralną ze względu na jego dużą głębokość. 
Gecko® BG210 mocuje się bezpośrednio na znajdującej się pod spodem ścianie lub konstrukcji.

Ponieważ otwory są wykonane co 200 mm, mocowania (w tradycyjnej szybkiej konstrukcji) można 
zawsze ładnie wkręcić w spoinę zaprawy. Ponieważ izolacja znajduje się we wsporniku i wokół 
niego, nie ma ryzyka powstawania mostków termicznych. Gecko® BG210 umożliwia montaż izolacji 
grubości od 120 mm do 210 mm i zapewnia wyrównanie w zakresie 90 mm.

1
Wykonaj pomiary 

na ścianie

3
Zamontuj 

wspornik za 
pomocą śrub 

i kołków

5
Zamocuj listwy 

nośne za 
pomocą śrub lub 

gwoździarki

7
Przytnij 

na żądanej 
wysokości

2
Wywierć otwory

4
Zainstaluj izolację 
z wełny szklanej

6
Gotowe do 

odcięcia 
wystających 

części wspornika

8
Gotowe do 
nałożenia 
okładziny



 BG110 
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Gecko® BG110 
Gecko® BG90-H i BG110 opracowano dla twardych materiałów izolacyjnych PIR/PUR. Wsporniki te 
są przykręcane do izolacji, przy czym górny kołek wspornika elewacji należy wwiercić pod kątem 
30°, a dolny poziomo w znajdującą się pod izolacją ścianę nośną/konstrukcję. Mogą być stosowane 
zarówno do elewacji z izolacją, jak i bez izolacji.

Gecko® BG110 to młodszy brat BG210. Umożliwia wyrównanie w zakresie od 19 do 82 mm, 
dzięki czemu niweluje wszelkie nierówności elewacji. Zamontowany Gecko® BG110 ze skośnym 
otworem montażowym na górze jest idealny do zastosowań z izolacją. Otwory należy wywiercić 
w odległości 120 mm od ich środków. W przypadku renowacji bez użycia izolacji należy obróć 
wspornik o 180°, aby można go było zamocować z otworami wywierconymi w odległości 60 mm 
od ich środków.

1
Umieść 

izolację PUR 
bezpośrednio na 

ścianie i zmierz 
wymiary na 

izolacji

3
Zamontuj 

wspornik za 
pomocą śrub

5
Zamocuj listwy 

nośne za 
pomocą śrub lub 

gwoździarki

7
Należy odpiłować 

ukośnie do 
żądanej 

wysokości

2
Wywierć otwory

4
Umieść pozostałe 

wsporniki

6
Gotowe do 

odcięcia 
wystających 

części wspornika

8
Gotowe do 
nałożenia 
okładziny
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 BG90-H 

Gecko® BG90-H to wspornik, który został zaprojektowany w ten sposób, aby był w stanie 
bezpośrednio wyrównać poziomą lekko krzywą konstrukcję nośną bez konieczności stosowania 
podwójnych listw, co pozwala na szybszą instalację. Ten Gecko® BG90-H umożliwia wyrównanie 
w zakresie od 9 do 62 mm. Zamontowany Gecko® BG90-H ze skośnym otworem montażowym na 
górze jest idealny do zastosowań z izolacją. Otwory należy wywiercić w odległości 160 mm od ich 
środków. W przypadku renowacji bez użycia izolacji otwory wierci się co 80 lub 160 mm od ich 
środków.

1
Umieść 

izolację PUR 
bezpośrednio na 

ścianie i zmierz 
wymiary na 

izolacji

3
Zamontuj 

wspornik za 
pomocą śrub 

i kołków

5
Zamocuj listwy 

nośne za 
pomocą śrub lub 

gwoździarki

7
Należy odpiłować 

ukośnie do 
żądanej 

wysokości

2
Wywierć otwory

4
Umieść pozostałe 

wsporniki

6
Gotowe do 

odcięcia 
wystających 

części wspornika

8
Gotowe do 
nałożenia 
okładziny

Gecko® BG90-H 

Ukośnie  
odpiłować



Twój specjalista Gecko®

A : bezpośrednio zamocowane na ścianie 
B : z 6 cm izolacją BG110 i BG90-H
C : z 12 cm izolacją BG110 i BG90-H

Tabela służy wyłącznie do celów informacyjnych. 
Instalator sam jest odpowiedzialny za sprawdzenie, 
czy pożądana okładzina spełnia założone 
parametry.

Skonsultuj się z dystrybutorem lub ze specjalistą 
Gecko® .

Odległości X (mm)
szt/m² 300 350 400 450 500 600

kg/m² A B C A B C A B C A B C A B C A B C

O
dl
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ło

śc
i X

 (m
m

) 400
8,3 7,1 6,3 5,6 5,0 4,2

208,3 145,8 102,1 178,6 125,0 87,5 156,3 109,4 76,6 138,9 97,2 68,1 125,0 87,5 61,3 104,2 72,9 51,0

500
6,7 5,7 5,0 4,4 4,0 3,3

166,7 116,7 81,7 142,9 100,0 70,0 125,0 87,5 61,3 111,1 77,8 54,4 100,0 70,0 49,0 83,3 58,3 40,8

600
5,6 4,8 4,2 3,7 3,3 2,8

138,9 97,2 68,1 119,0 83,3 58,3 104,2 72,9 51,0 92,6 64,8 45,4 83,3 58,3 40,8 69,4 48,6 34,0

800
4,2 3,5 3,1 2,8 2,5 2,1

104,2 72,9 51,0 89,3 62,5 43,8 78,1 54,7 38,3 69,4 48,6 34,0 62,5 43,8 30,6 52,1 36,5 25,5

Montaż i rozmieszczenie 
wsporników

Gecko® BV | Hollestraat 17, 3290 Deurne 
info@gecko-fix.com

Gecko® działa w branży budowlanej od 2008 
roku.
Ma na celu głównie wsparcie wykonawców 
działających przy okładzinach elewacyjnych, 
pokryciach dachowych i ogólnych pracach 
konstrukcyjno-budowlanych.
Poprzez ciągłe dzielenie się swoją wiedzą z 
architektami, inżynierami i wykonawcami, 
Gecko® pragnie odgrywać rolę w 
opracowywaniu materiałów, które można 
instalować w sposób charakteryzujący 
się wysoką jakością, efektywnością i 
produktywnością, co skutkuje wyższą 
wydajnością dla wykonawców bez uszczerbku 
dla jakości i trwałości.

www.gecko-fix.com


