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Sistemul reinventat de montare 
a faţadelor   
Acest sistem brevetat este conceput pentru a crea o aliniere simplă şi mai 
rapidă pentru a susține orice tip de placare de fațadă, cu sau fără izolaţie

 
Suporturile Gecko®

 Fără punţi termice
 Instalare simplă
 Aliniere rapidă = montare eficientă de până la 40% 
 Realizat 100% din material reciclat şuruburi 
 standard pentru montare
 Alinierea se poate face atât cu şuruburi cât şi cu un pistol de cuie cu gaz/
aer comprimat Nu necesită unelte speciale

 3 suporturi pentru toate aplicaţiile! 
 BG210 = aplicaţii din vată minerală (structura verticală din lemn) 
 BG110 = aplicaţii PUR (structură verticală din lemn) 
 BG90-H = aplicaţii PUR (structură orizontală şi/sau structură oblică)

 Marjă suplimentară pentru alinierea până la 90 mm
 Ideal pentru lucrările de renovare
 Poate fi montat şi aliniat de 1 persoană

* Montat la un unghi de până la 30 °, sub rezerva instrucţiunilor de instalare.

Avantaje:



 BG210 

Gecko® BG210 
Gecko® BG210 este ideal pentru aplicaţiile de vată minerală datorită domeniului său vast de aplicare. 
Gecko® BG210 se aplică direct pe peretele sau construcţia subiacentă.

Deoarece găurile sunt prevăzute la 200 mm, aplicările (în construcţia rapidă tradiţională) pot fi 
întotdeauna bine înşurubate în îmbinarea mortarului. Deoarece izolaţia se aşază în jurul suportului, 
nu mai există riscul punţilor reci. Gecko® BG210 are o capacitate de izolare de la 120mm - 210mm şi 
oferă o capacitatea de alinierea de 90mm.
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Măsuraţi 

dimensiunile 
peretelui

3
Montaţi suportul 

cu şuruburi & 
dibluri

5
Prindeţi plăcile 

cu şuruburi 
sau cu pistolul 
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7
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4
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6
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8
Se poate 

aşeza folia



 BG110 

X

Y

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.
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dorit înălţime
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 BG90-H 

Gecko® BG90-H este un suport conceput pentru alinierea directă a unei structuri de susţinere 
orizontală uşor înclinată, fără a fi nevoie de o structură dublă, astfel încât să rezulte o instalare 
mai rapidă. Acest Gecko® BG90-H are o capacitate de aliniere de la 9 la 62mm. Prin montarea 
verticală a suportului Gecko® BG90-H din colţul inferior se facilitează aplicarea sistemului pe 
fațade izolate iar găurile trebuie să fie la 160mm (măsurat: centru orificiu - centru orificiu) În cazul 
renovării fără izolaţie, găurile vor fi la 80mm sau 160mm (măsurat: centru orificiu  - centru orificiu)
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Specialistul dvs. Gecko®

A : montare directă pe perete 
B : cu izolaţie de 6 cm BG110 şi BG90-H
C : cu izolaţie de 12 cm BG110 şi BG90-H

Acest tabel este cu titlu informativ Instalatorul 
este responsabil pentru verificarea foliei dorite, 
astfel încât aceasta să îndeplinească parametrii 
prestabiliţi.

Consultaţi distribuitorul sau specialistul Gecko®.
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buc,/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
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) 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

Montarea şi distribuirea 
suporturilor

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

Gecko® este activă în sectorul construcţiilor din 
anul 2008.
Aceasta sprijină în special antreprenorii 
cu placări ale faţadei, acoperişuri şi lucrări 
structurale generale.
Prin schimbul continuu de cunoştinţe cu 
arhitecţii, inginerii şi contractorii, Gecko® doreşte 
să joace un rol în dezvoltarea materialelor de 
înaltă calitate, eficiente şi productive, ceea 
ce are ca rezultat o rentabilitate mai mare 
pentru antreprenori fără a sacrifica calitatea şi 
durabilitate.
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