
Karta produktu - Profil TEKNIK-ZM
ref. číslo C0399

Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu

POPIS PRODUKTU

Řešení nabízející jednoduché, servisovatelné, zabudování svítidla
Možnost spojování profilů v linii i po úhly pomocí úhlových spojek
ZM
Pohodlný přístup k úhlovým spojkám ZM
Lepší stabilizace v místech spojování profilů
Žebra na dně profilu zlepšují práci s KLIP TEKNIK

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

- technický profil, určený pro vytváření přesných mezer (drážek) v površích sádrokartonových stěn a stropů, je
kompatibilní se svítidly z LED profilů k tomu určených

Instalace

-  pro  vytváření  konstrukce  sádrokartonových  stěn  a  stropů,  nebo  pro  montáž  přímo  do  drážky  mezi
sádrokartonové desky, pomocí vrutů

Další informace

-  při  dokončovacích  pracích  na  povrchu  se  zabudovaným  profilem  TEKNIK-ZM  chraňte  jeho  vnitřní  část  před
znečištěním
- svítidla kompatibilní s profilem TEKNIK-ZM se s ním spojují pomocí KLIP TEKNIK
- KLIP TEKNIK je potřeba objednat samostatně 

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref. povrchová úprava dostupné délky

C0399NA_1 Neanodizovaný (surový) 1000 mm
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Ref. povrchová úprava dostupné délky

C0399NA_2 Neanodizovaný (surový) 2000 mm

C0399NA_3 Neanodizovaný (surový) 3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PROFILY

Profil GIZA-LL
Ref: C0758

Profil GIZA
Ref: B5556

Profil LIPOD
Ref: B5554

Profil LOKOM
Ref: B5553

https://klusdesign.eu/cz/produkt/925
https://klusdesign.eu/cz/produkt/925
https://klusdesign.eu/cz/produkt/925
https://klusdesign.eu/cz/produkt/42
https://klusdesign.eu/cz/produkt/42
https://klusdesign.eu/cz/produkt/42
https://klusdesign.eu/cz/produkt/68
https://klusdesign.eu/cz/produkt/68
https://klusdesign.eu/cz/produkt/68
https://klusdesign.eu/cz/produkt/75
https://klusdesign.eu/cz/produkt/75
https://klusdesign.eu/cz/produkt/75
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka TEKNIK-
ZM šedá
Ref: 24264

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY

Klip TEKNIK
Ref: 24003

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ

Úhlová spojka
ZM-NA-90
Ref: 42723

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-NA-45
Ref: 42339

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

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

https://klusdesign.eu/cz/produkt/852
https://klusdesign.eu/cz/produkt/852
https://klusdesign.eu/cz/produkt/852
https://klusdesign.eu/cz/produkt/852
https://klusdesign.eu/cz/produkt/760
https://klusdesign.eu/cz/produkt/760
https://klusdesign.eu/cz/produkt/760
https://klusdesign.eu/cz/produkt/929
https://klusdesign.eu/cz/produkt/929
https://klusdesign.eu/cz/produkt/929
https://klusdesign.eu/cz/produkt/929
https://klusdesign.eu/cz/produkt/931
https://klusdesign.eu/cz/produkt/931
https://klusdesign.eu/cz/produkt/931
https://klusdesign.eu/cz/produkt/931
https://klusdesign.eu/cz/produkt/932
https://klusdesign.eu/cz/produkt/932
https://klusdesign.eu/cz/produkt/932
https://klusdesign.eu/cz/produkt/932
https://klusdesign.eu/cz/produkt/933
https://klusdesign.eu/cz/produkt/933
https://klusdesign.eu/cz/produkt/933
https://klusdesign.eu/cz/produkt/933
https://klusdesign.eu/cz/produkt/934
https://klusdesign.eu/cz/produkt/934
https://klusdesign.eu/cz/produkt/934
https://klusdesign.eu/cz/produkt/934
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1592
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1592
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1592
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1592
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1593
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1593
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1593
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1593
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1594
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1594
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1594
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1594
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Úhlová spojka
ZM-NA-PION-45
Ref: 42315

TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pracovní difuzor
TECH-28
Ref: 17168

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Panel
P230-90072M
Ref: 90072M

Panel
P230-90102M
Ref: 90102M

Prezentační box 2
Ref: 90052

Pěnový panel
70266
Ref: 70266

https://klusdesign.eu/cz/produkt/1595
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1595
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1595
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1595
https://klusdesign.eu/cz/produkt/614
https://klusdesign.eu/cz/produkt/614
https://klusdesign.eu/cz/produkt/614
https://klusdesign.eu/cz/produkt/614
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1473
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1473
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1473
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1473
https://klusdesign.eu/cz/produkt/816
https://klusdesign.eu/cz/produkt/816
https://klusdesign.eu/cz/produkt/816
https://klusdesign.eu/cz/produkt/816
https://klusdesign.eu/cz/produkt/832
https://klusdesign.eu/cz/produkt/832
https://klusdesign.eu/cz/produkt/832
https://klusdesign.eu/cz/produkt/832
https://klusdesign.eu/cz/produkt/846
https://klusdesign.eu/cz/produkt/846
https://klusdesign.eu/cz/produkt/846
https://klusdesign.eu/cz/produkt/947
https://klusdesign.eu/cz/produkt/947
https://klusdesign.eu/cz/produkt/947
https://klusdesign.eu/cz/produkt/947

