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Ayarlanabilir

Plastik
D ö ş e m e
Ayakları



istenilen final kotuna 
ulaşmak ve eğim farkını 
ortadan kaldırmak 
amacıyla gezilebilen  
ve gezilemeyen teras-
larda kullanılan plastik 
yükseltilmiş döşeme 
ayaklarıdır. Amaç yalıtım 
üzerine koruma şapı 
atmadan son kat döşeme 
yapabilmek ve döşeme 
kaplamasının açık derz 
aralıkları vasıtasıyla  
sürekli bir drenaj sistemi 
oluşturmaktır. Aynı 
zamanda olası yalıtım 
sıkıntılarında her an 
müdahale edilebilir bir 
sistem oluşturan ayaklar 
500kg‘lık taşıma kapasite-
sine sahiptir. 

tokoz
Clever
nedir?



C-SLH 
Oynar başlık özelliğiyle, 
zeminden kaynaklanan 
eğimi %7 oranına kadar 
elimine eder.

C-SLB 
Head parçasının üstüne 
oturtularak C-SLH 
parçasına zemin oluşturur. 
C-SLH parçası oturduğu 
zeminde %7 oranındaki 
eğimlere kadar düz zemin 
oluşturma imkanı sağlar.

HEAD 
Ara parça ya da taban 
kaidesine bağlanan 
tepe kaidesinin üze-
rindeki kenar ve orta 
boşluklara derz çıtaları 
ve karkas montaj 
aparatları yerleştirilerek 
karo döşeme ya da lata 
döşeme yapılabilir. C-SR 

Head ile Base ya da C-C 
parçalarını birbirine bağlayan, 
milimetrik ayar yapılabilmesini 
sağlayan parçadır.

C-C 
220 mm’den sonra, ürünler 
ara parça ile yükseltilir. Ara 
parçalar bir modülde birden 
fazla kullanılabilir.

T-P 
TPE hammaddeden 
mamul Ortopedik 
Taban Yastığı, 
perdahı bozuk 
z e m i n l e r d e 
kullanılarak sistemde 
oluşabilecek darbe 
t i t r e ş i m l e r i n i 
absorbe eder. 5 
mm kalınlıktadır.

BASE 
Taban kaidesi geniş çapı 
ile zemine sabitlenme 
ihtiyacını ortadan kaldırır. 
istenildiği takdirde sabit-
lenebilmesi için gerekli 
boşluklar bırakılmıştır.
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  Ayarlanabilir
Pedestal

Clever
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220mm'ye kadar 
ara parça ihtiyaci 

yoktur.

C-4 C-5 C-6 C-7
120-220 mm 220-320 mm

C-4     +     C-C C-4     +     C-C C-4     +     C-C

2 x 3 x1 x

320-420 mm 420-520 mm

Ayar
Aralıkları
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  Güvenli
Seviye
Butonu

Ayar somunu duvarında yer alan 
boşluğa takılan Tepe kaidesi 
vidalı kısım tırnağı, uygulama 
aşamasında ayar yapılırken 
güvenli yükseklik seviyesinin 
aşılamamasını sağlar. Bu vesile 
ile standartlara uygun uygulama 
yapılmakta ve kullanıcıların 
güvenliği sağlanmaktadır.



Ayarlanabilir TOKOZ, 
kriko sistemi ile 
çalıştığından kenar ve 
köşelerde tek parça 
olarak kullanılmaktadır. 
Bu nedenle kenar ve 
köşe hatlarda ekstra 
sarfiyat söz konusudur. 
Alan genişliğine oranla 
sarfiyat azalmaktadır.

Döşeme Boyutu m2/Adet

30x30 cm 13,8

40x40 cm 7,80

30x60 cm 6,70

40x60 cm 5,20

50x50 cm 5,00

60x60 cm 3,50
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 Pedestal
Clever

Kullanım
miktarları





Bu uygulamada temel olarak ayar contası ve 
on farklı alternatifi bulunan derz çıtası ihtiyaci 
bulunmaktadır. Yerleşim planına göre açılı yerleşim 
de yapılabilmektedir.

30°

60°

120°

45°

90°

180°

  Açılı
Döşeme



Clever karo döşeme



C-S 
Karo döşeme ürünlerinde rastlanan kalibrasyon 
problemlerini gidermek amacı ile 1, 2, 3 ve 
4 mm kalınlık alternatifleri ile üretilen TPE 
hammaddeden mamul ayar contası, ka-
plama ve ayak arasında kullanılarak darbe 
titreşimini absorbe eder. Her ayak modülünde 
kullanılması tavsiye edilir. Ürünler dört parçaya 
bölünebilmektedir.

T-SP
Tepe kaidesinin orta boşluğuna 
yerleştirilen artı formlu derz çıtasında 
kalınlık 3 ve 4 mm’dir. Bu ürün, parça-
lara ayrılabilecek biçimde tasarlandığı 
için şaşırtmalı döşemelerde de kolaylıkla 
kullanılabilir. Bu ürün vasıtasıyla 
uygulamanın hızı artar.

T-WS
Hafif karo kaplamaların titreşimini engelleyerek 
sistemin tek parça çalışmasını sağlar. T-AFJ 
aksesuarı ile birlikte kullanılarak ayağa vida 
vasıtası ile bağlanır. Alyan ile hareket ettirilerek, 
kaplamaların sökülebilmesi imkanı sağlar.
Kaplamalar aynı mantık ile tekrar yerine de 
yerleştirilebilir. 

T-UW
Karo kaplamaların maruz kalacağı rüz-
gar yükünden kaynaklı uçma ihtimalini 
engelleyerek sistemin tek  parça 
çalışmasını sağlar. T-AFJ aksesuarı ile bir-
likte kullanılarak ayağa vida vasıtası ile 
bağlanır. Vidanın görünmemesi için ken-
di kapağı ile kapatılabilir. Kapak daha 
sonra söküm için parçadan ayrılabilir.

T-ST
2, 4, 6 ve 8 mm kalınlık alternatifleri ile kullanılabilen derz 
çıtası kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilir. 
Yüksekliği 16 mm olan bu ürünler dışında 38 mm 
yüksekliğinde ve 4 mm kalınlığında bir derz çıtası 
alternatifi de bulunmaktadır.

T-SF
Kare boşluklara yerleştirilerek sabitlenebilir. Gönye problemi 
olmayan döşemeler ile kullanılmasi tavsiye edilir.

T-AFJ
Karo kaplamalarda kullanılmakta olan 
ürün, genel olarak vida vasıtası ile 
ayak bağlantısı yapılmak istenen özel 
detaylar için tercih edilmektedir. Derz 
parçalarının şaşırtmalı döşemeler ve 
kenar hatlar için kırılma yöntemi ile 
ayrılabileceği biçimde tasarlanmıştır.

Karo
Döşeme
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Malzemeler
C-4 & C-6 PEDESTAL
T-AP JOIST HOLDER
CP-P1 ALUMINUM JOIST
CP-P1FC FLAT CONNECTOR
CP-P1CC CORNER CONNECTOR 
CP-SR ROLL SPONGE
CP-P1SP3 PLUS JOINT
CP-PAVER 600x600x20 mm

TCT-RAIL Sistem



Alternatif 
Karo 

Döşeme 
Detayı



Clever lata döşeme



Deck döşemeler için

T-AW
Dairesel formlu karkas montaj aparati, 
önce şartnamede öngörülen mesa-
felerde karkasa vida vasıtası ile monte 
edilir. Daha sonra tepe kaidesindeki orta 
boşluğa karkas ile birlikte oturtulur. Bu 
üründe 1 cm’den başlamak kaydı ile tüm 
ölçülerdeki karkasları kullanmak müm-
kündür.

T-AR
Karşılıklı olarak tepe kai-
desi’nin orta boşluğu
dışındaki tüm boşluklarına
monte edilebilen karkas 
montaj aparatı kendi 

ekseni etrafında 360 derece dönebilmektedir. 
Ürünün yan duvarlarında bırakılan boşluklar 
vasıtasıyla vidalama yapılabilmektedir. Bu üründe 
1 cm’den 10 cm’ye kadar tüm ölçülerdeki 
karkasları kullanmak mümkündür.

T-DC
Kompozit ve naturel deck kaplamaların 
karkasa bağlanabilmesi için tasarlanmıştır.

T-DCN
Naturel deck kaplamaların karkasa 
bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. 
Konik yapısı sebebi ile hem deck kaplama 
kanallarının zayıflamasını ve dolayısı ile 
kırılmasını minimize eder, hem de bağlantı 
vidasının derz aralarından görülebilmesini 
engeller.

T-AP 
Karo ve Lata kaplamaların desteklen-
mesinde kullanılan CP-P1 ve muadili 
karkasları ayağa bağlamak amacı ile 
kullanılır. Karkaslar parçaya kliklenerek 
bağlanır.
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Lata
Döşeme



TCL-RAIL Sistem

Malzemeler
C-4 & C-6 PEDESTAL
T-AP JOIST HOLDER
CP-P1 ALUMINUM JOIST
CP-P1FC FLAT CONNECTOR
CP-P1CC CORNER CONNECTOR 
CP-SR ROLL SPONGE
CP-P1DCAL FIXING CUP
WPC-AL WOOD PLASTIC COMPOSITE DECK



Alternatif 
Lata

Döşeme 
Detayı





%7‘ye kadar

C-SL
Eğim Düzeltici Başlık, drenaj için tasarlanan (%7‘ye kadar) 
eğim etkilerini ortadan kaldırıp düz bir zemin elde 
etmenizi sağlar.

C-SLH
Oynar başlık özelliğiyle, zeminden kaynaklanan eğimi %7 
oranına kadar elimine eder.

C-SLB
Head parçasının üstüne oturtularak C-SLH parçasına zemin 
oluşturur. C-SLH parçası oturduğu zeminde %7 oranındaki 
eğimlere kadar düz zemin oluşturma imkanı sağlar.
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Egim
Düzeltici

Başlık





T-P
TPE hammaddeden mamul Ortopedik Taban Yastığı, 
perdahı bozuk zeminlerde kullanılarak sistemde 
oluşabilecek darbe titreşimlerini absorbe eder. 5mm 
kalınlığındadır.

Ortopedik
Taban
Yastıgı



Karodeck stabilitesi için...

Malzemeler
CP-NATURADECK TILE
T-WS TILE STABILIZER
T-AFJ FILLING HEAD
C-4 PEDESTAL



Şiddetli rüzgarlar için...

Malzemeler
T-UW TILE HOLDER
CP-PAVER 600x600x20 mm
T-AFJ FILLING HEAD
C-5 PEDESTAL



1 2 3 4 5

6

Malzemeler
C-4 PEDESTAL
T-AP JOIST HOLDER
CP-P1 ALUMINUM JOIST
CP-P1FC FLAT CONNECTOR
CP-P1CC CORNER CONNECTOR 
CP-SR ROLL SPONGE
CP-P1SP3 PLUS JOINT
CP-PAVER 600x600x20 mm



2

4

1

3

5
Malzemeler
CP-PAVER 600x600x20 mm
CP-F2C STAIR HOLDER
CP-F3C STAIR HOLDER
C-5 PEDESTAL



Malzemeler
CP-PAVER 600x600x20 mm
CP-F1 EDGE FINISHER
C-4 PEDESTAL



CP-F1
Küçük parçalı karo kaplamaların kenarlarda 
desteklenmesi için kullanılır. Ayak üzerinde 
tek yönde hareket ettirilebilerek, farklı 
ölçülerdeki küçük karo kaplama parçalarını 
destekleyebilir.



Sabit
Pedestal
Clever



3 mm yüksekliğindedir. Şaşırtmalı döşemeler için, tek 
derz parçasının kırılma yöntemi ile ayrılabileceği şekilde 
tasarlanmıştır. Çakıl üzerine kaplama yapılabilmesi için 
yumuşak hammadde ile de üretilebilmektedir.

C-F0

Döşeme Boyutu m2/Adet

30x30 cm 11,11

40x40 cm 6,25

30x60 cm 5,56

40x60 cm 4,17

50x50 cm 4,00

60x60 cm 2,78



15 mm yüksekliğindedir. Kenar ve köşe hat detaylarını 
ekstra sarfiyata ihtiyaç duymadan geçebilmek için dört 
parçaya bölünebilir.

Döşeme Boyutu m2/Adet

30x30 cm 11,11

40x40 cm 6,25

30x60 cm 5,56

40x60 cm 4,17

50x50 cm 4,00

60x60 cm 2,78

C-F1

C-FS 
Karo döşeme ürünlerinde rastlanan kalibrasyon problemlerini gidermek amacı 
ile 1 ve 2 mm kalınlık alternatifleri ile üretilen TPE hammaddeden mamul ayar 
contası, kaplama ve ayak arasında kullanılarak darbe titreşimini absorbe 
eder. Her ayak modülünde kullanılması tavsiye edilir. Ürünler 4 parçaya 
bölünebilmektedir.



C-F3

C-F220 mm yüksekliğindedir. Kenar ve köşe hat detaylarını ekstra sarfiyata 
ihtiyaç duymadan geçebilmek için dört parçaya bölünebilir.

25 mm yüksekliğindedir. Kenar ve köşe hat detayları için dört parçaya 
bölünebilir. Oynar başlıklar vasıtası ile zemindeki bozukluklardan 
kaynaklı titreşimleri absorbe edebilir. Ayarlı ürünlerin üzerinde kullanılarak 
da aynı fayda sağlanabilir.

Döşeme Boyutu m2/Adet

30x30 cm 11,11

40x40 cm 6,25

30x60 cm 5,56

40x60 cm 4,17

50x50 cm 4,00

60x60 cm 2,78
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50 mm yüksekliğindedir. Kenar ve 
köşe hat detaylarını ekstra sarfiyata 
ihtiyaç duymadan geçebilmek için dört 
parçaya bölünebilir.

C-F4

Döşeme Boyutu m2/Adet

30x30 cm 11,11

40x40 cm 6,25

30x60 cm 5,56

40x60 cm 4,17

50x50 cm 4,00

60x60 cm 2,78
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TOKOZ ULUSLARARASI PLASTİK MALZEMELER SAN. TİC. A.Ş.

+90 212 540 09 49
info@tokoz.com.tr

Haramidere San. Sit. L Blok Pırlanta Sok. NO:70/213 34524 
Beylikdüzü-İstanbul / TÜRKİYE

www.tokozint.com

Tüm hakları saklıdır.  Bu yayının hiçbir bölümü, TOKOZ ULUSLARARASI A.Ş.‘nin önceden izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Baskı 
ve yazım hatalarından oluşabilecek yanlış yönlendirmelerden TOKOZ ULUSLARARASI A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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