
Karta produktu - Profil TPK-4
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Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu

POPIS PRODUKTU

Informace obsažené v popisu se vztahují na systém PK-4
(sestavu profilů TPK-4, OPK-4 a úchytky PK-4)

Jednoduchý servis LED (montáž a demontáž svítidla OPK-4 na
zacvaknutí)
Linie světla v zapuštěném svítidle bez viditelných hliníkových prvků
Možnost vytvoření svítidla plynule přecházejícího ze zapuštěného do
zavěšeného
Plynule se měnící výška osvětlení
Odpovídá tloušťce sádrokartonové desky (12mm)
Možnost spojování svítidel do souvislých linií (úhlové spojky ZM)

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

Informace obsažené v popisu se vztahují na systém PK-4 (sestavu profilů TPK-4, OPK-4 a úchytky PK-4)

- Systém PK-4 pro vytváření servisovatelných svítidel zapuštěných do sádrokartonových stropů a stěn

Instalace

- technický profil pomocí elastických lepidel určených pro sádrokartonové instalace, svítidlo OPK-4 zacvakneme
pomocí úchytky
- na 1 m profilu doporučujeme použít 2 úchytky, na 2m - 3 úchytky, na 3m - 4 úchytky. U svítidel kratších než 1
m je potřeba nejméně 2 úchytky

Další informace

- nahrazuje starý systém TE-4
- vybaven úchytkou a ochrannou vkladkou TPK-4, která chrání důležité prvky profilu před znečištěním v průběhu
montáže 
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DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref. povrchová úprava dostupné délky

18044NA_1 Neanodizovaný (surový) 1000 mm

18044NA_2 Neanodizovaný (surový) 2000 mm

18044NA_3 Neanodizovaný (surový) 3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PROFILY

Profil OPK-4
Ref: C0370

https://klusdesign.eu/cz/produkt/942
https://klusdesign.eu/cz/produkt/942
https://klusdesign.eu/cz/produkt/942
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka TPK-4
šedá
Ref: 24239

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ

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-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

https://klusdesign.eu/cz/produkt/938
https://klusdesign.eu/cz/produkt/938
https://klusdesign.eu/cz/produkt/938
https://klusdesign.eu/cz/produkt/938
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/930
https://klusdesign.eu/cz/produkt/930
https://klusdesign.eu/cz/produkt/930
https://klusdesign.eu/cz/produkt/930
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
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1595
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1595
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1595
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1595
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Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Demontážní
desky PK-4
Ref: 70261

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Prezentační box 6
Ref: 90125

Pěnový panel
70267
Ref: 70267

Dvoupanelová
instalace PK-4
Ref: 90148

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/940
https://klusdesign.eu/cz/produkt/940
https://klusdesign.eu/cz/produkt/940
https://klusdesign.eu/cz/produkt/940
https://klusdesign.eu/cz/produkt/899
https://klusdesign.eu/cz/produkt/899
https://klusdesign.eu/cz/produkt/899
https://klusdesign.eu/cz/produkt/948
https://klusdesign.eu/cz/produkt/948
https://klusdesign.eu/cz/produkt/948
https://klusdesign.eu/cz/produkt/948
https://klusdesign.eu/cz/produkt/956
https://klusdesign.eu/cz/produkt/956
https://klusdesign.eu/cz/produkt/956
https://klusdesign.eu/cz/produkt/956

