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OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
Prosta konstrukcja i funkcjonalność

WYKOŃCZENIE :
Srebrny anodowany     

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do montażu powierzchniowego w istniejących meblach, zabudowach itp.

Montaż

- za pomocą wkrętów pod paskiem LED odpowiednio dobranych do podłoża
- na listwach montażowych przykręcony do podłoża odpowiednio dobranymi wkrętami

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- profil współpracuje z dedykowanymi listwami montażowymi
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM
- miejsce na pasek LED: 12.2 mm

Gięcie profilu z osłonami HS-12 i K-12

Promień minimalny wewnętrzny Promień minimalny zewnętrzny

200 mm 250 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie)
profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
-  przy  wyginaniu  profili  anodowanych  należy  liczyć  się  z  pękaniem  powłoki  anodowej  (co  w  zależności  od
promienia  może  być  bardziej  lub  mniej  widoczne)
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DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

B4369ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

B4369ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

B4369ANODA_3 Srebrny anodowany 3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY
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PROFILE POWIĄZANE

Profil TEST-36
Ref: B6639

Profil TEST-74
Ref: W4507

https://klusdesign.pl/produkt/562
https://klusdesign.pl/produkt/562
https://klusdesign.pl/produkt/562
https://klusdesign.pl/produkt/559
https://klusdesign.pl/produkt/559
https://klusdesign.pl/produkt/559
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PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

Osłona HS-12
mleczna
Ref: 00157

Osłona HS-12
przezroczysta
Ref: 00158

Osłona KA-12
mleczna
Ref: 17078

Osłona KA-12
przezroczysta
Ref: 17079

Osłona KA-PRO-12
mleczna
Ref: 17066

Osłona KA-PRO-12
przezroczysta
Ref: 17067

ZAŚLEPKI

Zaślepka STOS-
ALU
metalizowana
Ref: 24065

Zaślepka STOS-
ALU szara
Ref: 00085

AKCESORIA

Dławnica 8,8x1,2
Ref: 00802

Sprężyna
powierzchniowa
PDS
Ref: 00800

Zatrzask TEKNIK
Ref: 24003

https://klusdesign.pl/produkt/540
https://klusdesign.pl/produkt/540
https://klusdesign.pl/produkt/540
https://klusdesign.pl/produkt/540
https://klusdesign.pl/produkt/543
https://klusdesign.pl/produkt/543
https://klusdesign.pl/produkt/543
https://klusdesign.pl/produkt/543
https://klusdesign.pl/produkt/554
https://klusdesign.pl/produkt/554
https://klusdesign.pl/produkt/554
https://klusdesign.pl/produkt/554
https://klusdesign.pl/produkt/556
https://klusdesign.pl/produkt/556
https://klusdesign.pl/produkt/556
https://klusdesign.pl/produkt/556
https://klusdesign.pl/produkt/986
https://klusdesign.pl/produkt/986
https://klusdesign.pl/produkt/986
https://klusdesign.pl/produkt/986
https://klusdesign.pl/produkt/987
https://klusdesign.pl/produkt/987
https://klusdesign.pl/produkt/987
https://klusdesign.pl/produkt/987
https://klusdesign.pl/produkt/346
https://klusdesign.pl/produkt/346
https://klusdesign.pl/produkt/346
https://klusdesign.pl/produkt/346
https://klusdesign.pl/produkt/346
https://klusdesign.pl/produkt/165
https://klusdesign.pl/produkt/165
https://klusdesign.pl/produkt/165
https://klusdesign.pl/produkt/165
https://klusdesign.pl/produkt/614
https://klusdesign.pl/produkt/614
https://klusdesign.pl/produkt/614
https://klusdesign.pl/produkt/702
https://klusdesign.pl/produkt/702
https://klusdesign.pl/produkt/702
https://klusdesign.pl/produkt/702
https://klusdesign.pl/produkt/702
https://klusdesign.pl/produkt/760
https://klusdesign.pl/produkt/760
https://klusdesign.pl/produkt/760
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MATERIAŁY MARKETINGOWE

Plansza
P230-90082M
Ref: 90082M

Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051

https://klusdesign.pl/produkt/829
https://klusdesign.pl/produkt/829
https://klusdesign.pl/produkt/829
https://klusdesign.pl/produkt/829
https://klusdesign.pl/produkt/845
https://klusdesign.pl/produkt/845
https://klusdesign.pl/produkt/845
https://klusdesign.pl/produkt/845

