
Karta produktu - Profil PULA
ref. číslo 18035

Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu

POPIS PRODUKTU

Možnost přizpůsobení uchycení podle tloušťky police
Dvojité nezávislé osvětlení - prosvětlení police a stěny nad policí

ÚPRAVA :
Stříbrně anodizovaný     

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu  

T y p
přís lušenství  

Firma  

Projekt  

Datum  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- uchycení a osvětlení poliček ze skla a jiných materiálů

Instalace

- na montážní část profilu přišroubovanou vruty vhodně vybranými pro daný povrch
- polička je vložena mezi dvě části profilů s regulovatelnou roztečí 

Další informace

- profil může také sloužit jako uchycení poličky bez osvětlení 
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref. povrchová úprava dostupné délky

18035ANODA_1 Stříbrně anodizovaný 1000 mm

18035ANODA_2 Stříbrně anodizovaný 2000 mm

18035ANODA_3 Stříbrně anodizovaný 3000 mm
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TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

ČIRÉ DIFUZORY

Difuzor KA čirý
Ref: 17036

Difuzor HS čirý
Ref: 1370

Difuzor KA-COM
čirý
Ref: 17122

Difuzor KA-PRO
čirý
Ref: 17065

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor KA
mléčný
Ref: 17035

Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064

Difuzor HS
mléčný
Ref: 1369

Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121

Difuzor LIGER
mléčný
Ref: 17037

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka PULA-L
metalická
Ref: 24193

Záslepka PULA-P
metalická
Ref: 24196

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Panel
P230-90095M
Ref: 90095M

Prezentační box 5
Ref: 90124

LED PÁSKY

LED pásek 8K-WP-
K-1275-12V
Ref: 8K-WP-
K-1275-12V
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