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POPIS PRODUKTU

Jednoduchá montáž nevyžadující sádrování a malování povrchu po
instalaci
Široká linie světla

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

- pro vytváření liniových a polygonálních servisovatelných LED svítidel zapuštěných do sádrokartonových desek

Instalace

- pomocí odpovídajících pružin KMA

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP65 - tedy svítidlo prachotěsné a odolné vůči tryskající vodě
- linii světla je možné získat použitím difuzoru LIGER-50 a LED páskem s minimálně 60 LED/m (4,8W)
- určeno pro práci s maximálně 4 LED pásky o šířce 10 mm
- při čtyřech páscích je difuzor rovnoměrně prosvětlen, při menším počtu pasků se mohou objevit stíny na
difuzoru
-  profil  LARKO-50 je  vybaven drážkami ZM, uvnitř  i  vně profilu (zámky sloužící  ke spojování  profilů v linii  jsou
dostupné i po namontování profilu ve stropě, vnější zámky slouží k instalaci pružin do drážky KMA)
- doporučený počet pružin (instalovány v párech) v závislosti na délce profilu:

Délka profilu 1 m 2 m 3 m

Počet pružin KMA 6 10 14

- pro profil je potřeba v sádrokartonu drážka o šířce mezi 51 mm až 56 mm
- v instalacích s dvojitou sádrokartonovou deskou profil nezasahuje do rastrové konstrukce 
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DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref. povrchová úprava dostupné délky

C0756ANODA_1 Stříbrně anodizovaný 1000 mm

C0756ANODA_2 Stříbrně anodizovaný 2000 mm

C0756ANODA_3 Stříbrně anodizovaný 3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor LIGER-50
mléčný
Ref: 17086

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka
LARKO-50 šedá
Ref: 24298

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY

Pružina KMA
Ref: 00838V1

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ

https://klusdesign.eu/cz/produkt/963
https://klusdesign.eu/cz/produkt/963
https://klusdesign.eu/cz/produkt/963
https://klusdesign.eu/cz/produkt/963
https://klusdesign.eu/cz/produkt/962
https://klusdesign.eu/cz/produkt/962
https://klusdesign.eu/cz/produkt/962
https://klusdesign.eu/cz/produkt/962
https://klusdesign.eu/cz/produkt/699
https://klusdesign.eu/cz/produkt/699
https://klusdesign.eu/cz/produkt/699
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Úhlová spojka
ZM-180
Ref: 42717

Úhlová spojka
ZM-PION-45
Ref: 42314

Úhlová spojka
ZM-Y120-G
Ref: 42336

Úhlová spojka
ZM-X90-G
Ref: 42334

Úhlová spojka
ZM-X60-G
Ref: 42332

Úhlová spojka
ZM-X45-G
Ref: 42330

Úhlová spojka
ZM-T90-G
Ref: 42328

Úhlová spojka
ZM-T60-G
Ref: 42326

Úhlová spojka
ZM-T45-G
Ref: 42324

Úhlová spojka
ZM-PION-120
Ref: 42320

Úhlová spojka
ZM-135-G
Ref: 42310

Úhlová spojka
ZM-PION-135
Ref: 42719

Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308

Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306

Úhlová spojka
ZM-60-G
Ref: 42304

Úhlová spojka
ZM-45-G
Ref: 42338

Úhlová spojka
ZM-120
Ref: 42728

Úhlová spojka
ZM-90
Ref: 42716

Úhlová spojka
ZM-PION-90
Ref: 42718

Úhlová spojka
ZM-135
Ref: 42720

Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501

TĚSNÍCÍ PRVKY

https://klusdesign.eu/cz/produkt/638
https://klusdesign.eu/cz/produkt/638
https://klusdesign.eu/cz/produkt/638
https://klusdesign.eu/cz/produkt/638
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1444
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1444
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1444
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1444
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1452
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1452
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1452
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1452
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1451
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1451
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1451
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1451
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1450
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1450
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1450
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1450
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1449
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1449
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1449
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1449
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1448
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1448
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1448
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1448
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1447
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1447
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1447
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1447
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1446
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1446
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1446
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1446
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1445
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1445
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1445
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1445
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1443
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1443
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1443
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1443
https://klusdesign.eu/cz/produkt/639
https://klusdesign.eu/cz/produkt/639
https://klusdesign.eu/cz/produkt/639
https://klusdesign.eu/cz/produkt/639
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1442
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1442
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1442
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1442
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1441
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1441
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1441
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1441
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1440
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1440
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1440
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1440
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1439
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1439
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1439
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1439
https://klusdesign.eu/cz/produkt/660
https://klusdesign.eu/cz/produkt/660
https://klusdesign.eu/cz/produkt/660
https://klusdesign.eu/cz/produkt/660
https://klusdesign.eu/cz/produkt/644
https://klusdesign.eu/cz/produkt/644
https://klusdesign.eu/cz/produkt/644
https://klusdesign.eu/cz/produkt/644
https://klusdesign.eu/cz/produkt/642
https://klusdesign.eu/cz/produkt/642
https://klusdesign.eu/cz/produkt/642
https://klusdesign.eu/cz/produkt/642
https://klusdesign.eu/cz/produkt/641
https://klusdesign.eu/cz/produkt/641
https://klusdesign.eu/cz/produkt/641
https://klusdesign.eu/cz/produkt/641
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1656
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1656
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1656
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1656
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Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Pěnový panel
70264
Ref: 70264

Panel
P230-90155M
Ref: 90155M

https://klusdesign.eu/cz/produkt/1601
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1601
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1601
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1601
https://klusdesign.eu/cz/produkt/945
https://klusdesign.eu/cz/produkt/945
https://klusdesign.eu/cz/produkt/945
https://klusdesign.eu/cz/produkt/945
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1029
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1029
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1029
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1029

