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POPIS PRODUKTU

Spojuje v sobě několik funkcí:
svítidla
konstrukce napínaného stropu
konstrukce sníženého stropu ze sádrokartonu
apod.

Profil má drážku přizpůsobenou pro uchycení standardního kotvení,
které se používá u napínaných stropů
Systém FOLED nabízí nové možnosti interiérového designu

ÚPRAVA :
Neanodizovaný (surový)

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu  

T y p
přís lušenství  

Firma  

Projekt  

Datum  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- k vytváření stropů s technologií "napínaných folií" s integrovaným LED osvětlením
- k vytváření snížených stropů ze sádrokartonu
- k vytváření obvodu fólie a esteticky ji zakončuje

Instalace

- na povrchy (stěn, stropů atd.) pomocí šroubů správně zvolených pro daný typ povrchu

Další informace

- je určen k vnitřnímu použití
- profily mohou být spojeny v libovolném úhlu větším než 60°
- svítidlo je zarovnáno s povrchem fólie 
- snadné spojování použitím "ÚHLOVÝCH SPOJEK ZM"
- různorodost dostupných fólií umožňuje vytvářet působivé vizuální efekty
- je kompatibilní se všemi profily série FOLED
- prostor pro LED pasek: 13.2 mm
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DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref. povrchová úprava dostupné délky

B8334V1NA_1 Neanodizovaný (surový) 1000 mm

B8334V1NA_2 Neanodizovaný (surový) 2000 mm

B8334V1NA_3 Neanodizovaný (surový) 3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PROFILY

Profil FOLED
Ref: B8332V1

https://klusdesign.eu/cz/produkt/3
https://klusdesign.eu/cz/produkt/3
https://klusdesign.eu/cz/produkt/3
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

ČERNÉ DIFUZORY

Difuzor FOLED
černý
Ref: 17045

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor FOLED
mléčný
Ref: 17077V1

Difuzor FOLED
mléčný
Ref: 17047

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka FOLED-
W černá
Ref: 24285

Záslepka FOLED-
W
Ref: 24277

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ

https://klusdesign.eu/cz/produkt/904
https://klusdesign.eu/cz/produkt/904
https://klusdesign.eu/cz/produkt/904
https://klusdesign.eu/cz/produkt/904
https://klusdesign.eu/cz/produkt/62
https://klusdesign.eu/cz/produkt/62
https://klusdesign.eu/cz/produkt/62
https://klusdesign.eu/cz/produkt/62
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1032
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1032
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1032
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1032
https://klusdesign.eu/cz/produkt/971
https://klusdesign.eu/cz/produkt/971
https://klusdesign.eu/cz/produkt/971
https://klusdesign.eu/cz/produkt/971
https://klusdesign.eu/cz/produkt/927
https://klusdesign.eu/cz/produkt/927
https://klusdesign.eu/cz/produkt/927
https://klusdesign.eu/cz/produkt/927
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Úhlová spojka
ZM-NA-90
Ref: 42723

Úhlová spojka
ZM-NA-120
Ref: 42729

Úhlová spojka
ZM-NA-135
Ref: 42725

Úhlová spojka
ZM-NA-180
Ref: 42724

Úhlová spojka
ZM-NA-PION-135
Ref: 42727

Úhlová spojka
ZM-NA-PION-90
Ref: 42726

Úhlová spojka
ZM-T45-G
Ref: 42324

Úhlová spojka
ZM-T60-G
Ref: 42326

Úhlová spojka
ZM-T90-G
Ref: 42328

Úhlová spojka
ZM-X60-G
Ref: 42332

Úhlová spojka
ZM-X90-G
Ref: 42334

Úhlová spojka
ZM-Y120-G
Ref: 42336

Úhlová spojka
ZM-NA-45
Ref: 42339

Úhlová spojka
ZM-NA-PION-120
Ref: 42321

Úhlová spojka
ZM-NA-PION-60
Ref: 42317

Úhlová spojka
ZM-NA-PION-45
Ref: 42315

TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Panel
P230-90111M
Ref: 90111M

Prezentační box 7
Ref: 90126
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https://klusdesign.eu/cz/produkt/929
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