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POPIS PRODUKTU

Možnost vytváření linií světla na spojích stropu a stěny
Profil se vejde do drážky s tloušťkou dvou sádrokartonových desek

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

- pro vytváření linií světla na spojích stropu a stěny 

Instalace

- montáž do drážky mezi stěnou a stropem použitím montážního lepidla 

Další informace

- profil se vejde do drážky s tloušťkou dvou sádrokartonových desek
-  po  vlepení  profilu  KOZUS-CR  do  drážky,  doporučujeme přelepit  jeho  upevňující  "křidélka"  výztužnou  páskou
(tzv.  tuff-tape)  v  místech  spojení  se  stěnou  a  stropem.  Zabrání  to  objevení  se  prasklin  vznikajících  pracování
různých materiálů
- použití standardní pásky nebo netkané textilie nemusí být dostačující
- do profilu KOZUS-CR je možné použít pracovní difuzor TECH-22, který zaručuje, že drážka profilu bude během
dokončovacích prací čistá, pro nacvaknutí vybraného finálního difuzoru.
- prostor pro LED pásek: 21.8 mm

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref. povrchová úprava dostupné délky

C0600NA_1 Neanodizovaný (surový) 1000mm

C0600NA_2 Neanodizovaný (surový) 2000mm
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Ref. povrchová úprava dostupné délky

C0600NA_3 Neanodizovaný (surový) 3000mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

ČERNÉ DIFUZORY

Difuzor LIGER-22
černý
Ref: 17087

ČIRÉ DIFUZORY

Difuzor G-L čirý
Ref: 17006

Difuzor HS-22 čirý
Ref: 17022

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor LIGER-22
mléčný
Ref: 17032V1

Difuzor HS-22
mléčný
Ref: 17011

Difuzor G-K
mléčný
Ref: 17007

Difuzor G-L
mléčný
Ref: 00413

MRAŽENÉ DIFUZORY

Difuzor MUN-22
mražený
Ref: 17042

Difuzor G-K
mražený
Ref: 00415

Difuzor G-L
mražený
Ref: 17008

ZÁSLEPKY
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Záslepka KOZUS
šedá
Ref: 24148

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

Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Pracovní difuzor
TECH-22
Ref: 17124

Krycí difuzor
MP-22 bílý
Ref: 17167L9010

Krycí difuzor
MP-22 černý
Ref: 17167L9005

Krycí difuzor
MP-22 metalický
Ref: 17167

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Panel
P230-90118M
Ref: 90118M

Prezentační box 6
Ref: 90125

Pěnový panel
70424
Ref: 70424
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