
PAVEPAD - Et nytt system
Et nytt system for helleklosser som gjør det svært enkelt å foreta presis nivåut-
ligning ved legging av heller på f.eks. flate tak eller terrasser. Helleklossene er 
spesielt utformet til belegningsprosjekter hvor man ønsker å oppnå en belegning 
som er i vater, hvor overflater og underlag ikke er rett, men hvor bruk av tradis-
jonelle materialer som sand og grus ikke er egnet.

Helleklossene leveres i ulike høyder fra 1,5 mm (Shim), 7,5 mm, 15 mm, 45 mm, 
90 mm. Klossene har tenner/avstandskryss som sikrer riktig avstand mellom 
hellene. Ved å stable de ulike klossene oppå hverandre, oppnår man det perfekte 
nivå. Finjusteringen gjøres med 1,5 mm shim. PavePad gjør det mulig å justere 
høyden mellom tak/underlag og underkant helle fra 7,5 mm til 500 mm. 

Helleklossene kan deles i halve og kvarte enheter, som gjør det lett å avslutte 
mot sider og hjørner. Deling foregår uten bruk av verktøy.

PavePad sikrer at regnvann kan dreneres fra taket på normalt vis og gir enkel 
adgang til taket for inspeksjon og evt. reparasjon, da hellene lett kan løftes opp 
og legges ned igjen etter utført inspeksjon/reparasjon.

Dekke av treverk: 
Det er også mulig å benytte PavePad til dekker av treverk, men da snus den 
øverste klossen slik at tennene/avstandskryssene kommer ned og man får en 
slett overflate. 

NYE HELLER 
Asak Miljøstein har produsert heller helt siden midten av 60-tallet og svært 
mange uteplasser her i landet har på et eller annet tidspunkt vært dekket med 
heller med sjøsingel i overflaten, såkalt “Frilagte heller”. Nå har Asak Miljøstein 
tatt et steg videre og som eneste aktør i Norge gjort en satsning på nye heller 
med et mer moderne uttrykk enn de gamle Frilagte hellene. 

De nye hellene leveres i flere formater og i ulike fargenyanser, fra den helt lyse 
KRITT, til den mørke grå LAVA. Overflaten har en vakker finish og er i tillegg 
impregnert fra fabrikk som gjør den lett å holde ren. De nye hellene er svært godt 
egnet til bruk på steder som er forbeholdt gangtrafikk, som gangstier, inngang-
spartier, (tak-) terrasser og vinterhager. 

PavePad

Fordeler:
•  beskytter takmembran mot UV-
   bestråling og direkte slitasje.
•  gir en ensartet og enkel utlegging.
•  gir en lett takflate uten sand, som
   opptar store mengder vann.
•  gir en pen overflate og motvirker groing
   på hellene fordi hellene ligger med 5 mm
   fugeavstand. 
•  drenerer overflaten - ingen vanndam-
   mer og vekst av alger.
•  dekket kan legges vannrett uansett
   membranens fall og kurver.
•  gjør det enkelt å komme til underlaget
   ved behov (f.eks. ved sjekk av membran). 
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