
Pronto Klinkerdäck®

Underhållsfri uteplats
Utan att gjuta 
Utan fix & fog



Klinkern är 2cm tjock, tålig för fläckar, 
frost och är lika fint år från år. Plattorna 
är självbärande från 700kg när de lig-
ger upphöjt på fötterna. Klinkern in-
stalleras lätt på fötter som finns i 5 olika 
höjder och som är självnivillerade upp 
till 5%. Det innebär att det behöver inte 
vara helt jämnt underlag för att få ett 
jämnt och stabilt Pronto Klinkerdäck®. 
De självnivillerande fötterna hjälper till 
att göra det lättare vid läggning.

Plattorna fungerar att lägg upphöjt på 
fötter, direkt i gräset eller som traditio-
nell plattsättning i sättsand.

Möjligheterna oändliga att bygga ett 
eget utekök, runt poolen, uteplats i fle-
ra nivåer och en egen spa-hörna med 
bubbelpool. Alla slangar och sladdar 
gömmer du lätt under plattorna. Borra 
hål för t ex LED-belysning och få en 
stämningsfull plats på kvällen.

Underhållsfri uteplats,
alternativ till trädäck.

Pronto Klinkerdäck® är ett underhålls-
fritt alternativ till trädäck. Lätt att läg-
ga, utan att gjuta och utan fix och fog. 

Serie Ardesia, Grigio 40x120x2cm

Serie Materia, Upcharbon 60x60x2cm

Serie Meteo, Salt 80x80x2cm

Serie Manhattan, Tribecca 60x60x2cm

Tål frost, 
lätt att hålla rent.

Serie Albero, Nocciolo 60x60x2cm

Pronto Klinkerdäck® består av 2cm 
tjock klinker och som finns i olika for-
mat och utseende. Klinkern är en 
högbränd lera, och därmed också ett 
naturmaterial. Den tål frost, står emot 
tuffa fläckar och blir alltid lika fin igen 
efter en lång vinter. Det bästa sättet 
att rengöra är med högtryckstvätt.

I och med klinker är bränd i hög tem-
peratur finns det ingenting som träng-
er in i klinkern. Den tål fett från grill, 
fläckar efter krukor och andra fläckar 
som kan komma efter en trevlig som-
marfest.

När det blir riktigt kallt kan det frysa på 
till is på plattorna. Då är bästa sättet 
att salta på dem. Att sanda rekom-
menderas inte eftersom det kan kom-
ma grus ner mellan plattorna och sät-
ta sig i/på fötterna och kan vara svårt 
att få bort.

Om olyckan är framme och man får 
rostfläckar på klinkern rengör man det 
enklast med någon form av syra t.ex. 
Fila Deterdek. Prova alltid på liten yta 
före applicering sker på större yta.Serie Albero, Nocciolo 60x60x2cm
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På balkong och 
takterass.

På uteplatsen

Runt poolen

Direkt på mark eller i gräset

Pronto Klinkerdäck® är ett självklart al-
ternativ till balkong och takterasser. 
Helt underhållsfritt och man slipper att 
lägga plattorna med fix och fog.

Den naturliga vattenavrinngen sker 
mellan plattorna. Det är även lätt att 
lyfta plattorna för att lägga sladdar 
under däcket till el för t ex belysning.

Med hjälp av de justerbara självnivil-
lerande fötterna är det lätt att lägga 
klinkerdäcket jämnt med det naturliga 
fallet under.

De 2cm tjocka klinker plattorna finns 
i flera format och färger. Hela sorti-
mentet av Pronto Klinkerdäck® är av 
högsta kvalitet och bästa design, till-

verkat i Italien. Formaten varierar från 
60x60cm upp till 120x120cm. Se lägg-
ningsbeskrivning på sidorna 12 och 
13. Att lägga ett Pronto Klinkerdäck® 

på uteplatsen sparar mycket tid på 
att slippa slipa rent, olja in och rensa 
ogräs. Efter tvätt har man en lika fin 
uteplats år efter år. 

Med Pronto Klinkerdäck® runt poolen 
får man en enhetlighet med poolkant 
och övriga däcket. Poolkanten limmas 
på en gjuten ram runt poolen.

Eftersom plattorna är lösa är det lätt 
att lyfta för inspektionslucka. De ställ-
bara fötterna gör det enkelt att justera 
i efterhand ifall det skulle uppstå sätt-

ningar i marken runt poolen. Lättaste 
sättet att lyfta plattorna är med de re-
kommenderade verktygen och juste-
ring av fötterna med rekommenderad 
justernyckel.

Klinkerplattorna kan läggas upphöjt 
på fötter, runt poolen, i mark och i grä-
set. Varför inte kombinera de olika al-
ternativen?

Efersom plattorna ligger lösa, dvs inte 
i fix, kan man lätt bygga om eller byg-
ga ut sin uteplats utan större ingrepp. 
Upplevelsen av uteplatsen blir ett med 

huset. En lättskött tillvaro där man inte 
behöver vara rädd för fläckar från grill, 
krukor och annat som sliter på t ex trä-
däck. Lika fin år från år.

Serie Materia, Upcrete 60x60cm

Serie Castello, Chenonceau 60x100cm
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Använd markduk för att förhindra 
att bärlagret blandar sig med övriga 
massor.

Då uteplatser endast brukar utsättas 
för lätt gångtrafik anser vi att 15cm 
av bärlager i grovleken 0-16mm är 
tillräckligt. De mindre kornen gör det 
enklare att få det jämt samtidigt som 
de större skapar bärighet.

Använd markvibrator för att packa 
marken & vattna väl 3-4 gånger över 
hela ytan tills den är hårdgjord. 

Lägg ut svart fiberduk som dels har 
funktionen att stoppa ev. ogräs och 
gör att vattnet rinner undan lugnt och 
kontrollerat ner i marken.

Tips och råd vid läggning

Montera ihop och justera alla fötterna 
till ungefär samma höjd. Välj vilken 
fogbredd ni vill ha. 2, 3 eller 4mm. Se 
sidan 8.

 
Sätt ut första raden med fötter och 
lägg på plattorna se till att denna är 
parallell med t.ex. hus eller staket. Ett 
längre vattenpass är bra att ha till 
hands.

Lägg ut en ny rad med fötter och 
plattor i vinkel 90 grader se till att det 
är 90 grader eller parallell med fast 
byggnad. Tänk på att din ev. vinkel 
på huset inte är exakt 90 grader. Skär 
plattorna mot huset allra sist efter 
övriga plattor är lagda.

Nu är det bara att mata på med föt-
ter och plattor. Var noga och justera 
plattorna efter hand med hjälp av 
vattenpass vid läggning.

 

Vid t.ex. en mur eller fast vägg rekom-
menderar vi att man placerar ut ett 
kantclip som hjälper till att ta upp ter-
misk expansion, och gör att plattorna 
inte kommer i kontakt med husgrund 
eller motsvarande. Se sidan 12.

I vissa fall blir man tvungen att skära 
plattorna och det gör man bäst med 
en vattensåg som man kan hyra, bra 
verktyg sparar på tålamodet. Vid 
mindre skärningar går det även bra 
att använda vinkelslip med diamant-
klinga. Se även lyftverktyg och juster-
nyckel sidan 12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Serie Albero, Gelso 30x120cm
För tips om avslut, trappor 
och poolkant se sidan 15.
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Självnivillerande fötter i 5 olika höjder.

Verktyg och tillbehör.

Justernyckel - används för att justera fötterna så att plattorna ligger i våg. 
Det krävs 4mm fogbredd för att komma mellan plattorna, i annat fall lyfter man 
plattorna vid justering. OBS! Tänk på att inte stå på plattorna vid justering.

Lyftverktyg
 - används för att lyfta upp plattorna med. 
Kan användas både vid läggning och se-
nare i framtiden då man måste lyfta någon 
platta. OBS! Det krävs 4mm fogbredd för att 
använda detta verktyg.

Avslut med clips- För att göra avslut som trappsteg eller kanter kan man 
såga till platta och sätta fast med undre och övre clips på fötterna. OBS! Glöm 
inte att man behöver både under och övre clips vid installationen.

Övre clip

Under clip

Vakumpump - Lyftverktyg
 - används för att lyfta upp plattorna med. Kan användas både vid läggning och 
senare i framtiden då man måste lyfta någon platta. 

Kant clips
 - används längs med huskropp. Till för att ta 
upp eventuell termisk expansion samt hindrar 
plattan från att ligga dikt an huskroppen.

Trappsteg och avslut
- För att göra avslut som trapp-
steg eller kanter kan man såga 
till platta och limma den sågade 
biten med plattan. Dett krävs ett 
speciellt anpassat stenlim, även 
könt som tvåkomponents kon-
struktionslim. Bilden visar ett avslut 
med en rundad kant. Dessa kan 
beställas till i samma plattor som 
övriga klinkern. Samma plattor 
används även till poolkanter.

Pronto Klinkerdäck® läggs upphöjt på fötter. Fötterna består av 4 delar. Bas, skruv, självnivillering
och huvud. Den finns i 5 olika höjder. Från 28 mm till 241 mm. För att räkna ut slutlig höjd måste man
lägga till 20 mm som är plattans tjocklek.
 
På huvudet finns fogdelare som bestämmer bredden mellan plattorna. 2, 3 och 4 mm. 
Väljer man 2 mm fogbredd bryter man av 3 och 4 mm tappen, väljer man 3 mm bryter man av 4 mm tappen. 
Vill man ha 4 mm mellan plattorna behåller man huvudet intakt. Tänk på att vid mindre än 4 mm 
kommer man inte mellan med justernyckeln. I de fall man inte kommer åt med justernyckeln
lyfter man enkelt plattorna. 

Vi rekommenderar vakuumpump att lyfta plattorna med.
Detta verktyg finns som tillbehör.

Serie Space, Cement 80x80cm
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Serie Lava, Marsili 45x90cm

Ute blir inne och inne blir ute.
Pronto Klinkerdäck® kan läggas runt poolen, på uteplatsen, i uterummet, i 
växthuset och på balkong och terass. Få en helhet i hela huset. Oftast finns 
samma platta fast tunnare för att kunna läggas inomhus. På så sätt skapar 
man en osynlig gräns mellan inne och ute.
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60x60cm 30x120cm

40x80cm

40x120cm

45x90cm

60x100cm

60x120cm

90x90cm

100x100cm

80x80cm

Placering 
av fötter.
De olika formaten kräver olika antal 
fötter vid läggning. Här hittar ni lägg-
ningsbesrivning på de olika formaten.

PRONTO KLINKERDÄCK®

FÖTTER

Består av;
1. Bas
2. Skruv
3. Självnivillering
4. Huvud

Huvudet har 3 st alternativ till fog-
delare. Dvs det som blir mellanrum-
met mellan plattorna. 2, 3 och 4mm. 
Om man vill ha 2mm bryter man av 
3 och 4mm tappen. Vid 3mm bryter 
man av 4mm tappen. Vid 4mm be-
håller man ursprunget.

Vid läggning i kanter sågas den för-
perforerade delen av och de fog-
delare som inte behövs bryts av.
Se läggningsbeskrivning.

4. 

3.

2.

1.
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Detaljerna gör helheten.

Detaljerna är viktiga för att få en en-
hetlig utplats. Poolkanter, trappor och 
avslut görs med plattor och tillbehör.

Klinkern ligger löst på fötterna så det 
är lätt att komma åt för att lägga el 
för belysning, slang till uteköket eller in-
spektionslucka till pool och spa.

Poolkanter - beställ poolkant i samma 
klinker som resterande uteplats. Det 
blir en fin övergång direkt i poolen och 
en skön sittplats. 

Behåll favorit trädet eller skapa en 
kryssträdgård vid uteköket. Kapa plat-
torna för att få en levande uteplats.

Skapa trappor och nivåer med Pronto 
Klinkerdäck®. Sätt belysning i däcket i 
efterhand. Borra hål i plattorna med 
diamantborr, 

Beställ rundad kant 
som poolkant eller 
till trappsteg. Dessa 
plattor finns i alla 
serier och färger 
som tillval.

Serie Fossile, Jura 100x100cm

14 15



Pronto Kakel. Kompanigatan 29, 235 32 Vellinge 
info@prontokakel.se. Tel 040-466 460

Pronto Klinkerdäck® finns i 
flera format och utseende. 
Betong, skiffer, kalksten och 
trälik är några exempel.
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