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OPIS PRODUKTU

Łatwy montaż i demontaż oprawy świecącej
Łatwe prowadzenie przewodów

WYKOŃCZENIE :
Srebrny anodowany     

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do budowy opraw świecących po kątem 30 stopni

- do umieszczania w wewnętrznych narożnikach 90° (styk szafka - ściana, sufit - ściana, ściana - ściana itp.)

Montaż

- na listwie montażowej, mocowanej za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża

Dodatkowe informacje

- listwę montażową można stosować w odcinkach

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

18015ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

18015ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

18015ANODA_3 Srebrny anodowany 3000 mm
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RYSUNEK TECHNICZNY
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PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

Osłona G-K mleczna
Ref: 17007

Osłona G-K mrożona
Ref: 00415

Osłona G-L
mleczna
Ref: 00413

Osłona G-L
mrożona
Ref: 17008

Osłona G-L
przezroczysta
Ref: 17006

Osłona HS-22
mleczna
Ref: 17011

Osłona HS-22
przezroczysta
Ref: 17022

Osłona LIGER-22
czarna
Ref: 17044

Osłona LIGER-22
mleczna
Ref: 17032V1

Osłona MUN-22
mrożona
Ref: 17042

ZAŚLEPKI

Zaślepka LOC-30-
L szara
Ref: 24023

Zaślepka LOC-30-
P szara
Ref: 24022
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AKCESORIA

Zatrzask TEKNIK
Ref: 24003

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Plansza
P230-90079M
Ref: 90079M

Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051
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