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OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
Współpracuje z szerokim zakresem średnic poręczy rurowych
Podświetlenie osadzone w poręczy schodów
Łatwość montażu i demontażu „na klik”

WYKOŃCZENIE :
Srebrny anodowany     

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

Profil POR przeznaczony jest do montowania oświetlenia LED w poręczach i balustradach wykonanych z rur ze
stali  nierdzewnej,  kwasoodpornej,  lub  aluminium,  o  średnicy  42 mm i  grubości  ścianki  2  mm. Możliwość
uszczelnienia profilu POR do IP67.

Montaż

- za pomocą dedykowanych zatrzasków, osadzanych wewnątrz poręczy

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- maksymalna długość otworu do montażu profilu w poręczy to 1050 mm
- maksymalna długość jednego odcinka profilu POR wraz z zaślepkami to 1049 mm
- dwa różne zatrzaski pozwalają mocować profil w poręczach o średnicy wewnętrznej od 42 mm do 49 mm
 

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

B6144ANODA_1.05 Srebrny anodowany 1050 mm

B6144ANODA_2.10 Srebrny anodowany 2010 mm
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PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

Osłona HS mleczna
Ref: 1369

Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

Osłona KA mleczna
Ref: 17035

Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121

Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064

Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065

Osłona LIGER czarna
Ref: 17040

Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

ZAŚLEPKI

Zaślepka POR
szara
Ref: 24021

Zaślepka POR-
OTW szara
Ref: 24137
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AKCESORIA

Dławnica 8,8x1,2
Ref: 00802

Zatrzask POR
Ref: 24014

Zatrzask
PORPLUS
Ref: 24111

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Plansza
P230-90098M
Ref: 90098M

Zestaw
prezentacyjny 4
Ref: 90054
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