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POPIS PRODUKTU

Informace obsažené v popisu se týkají systému PIKO-ZM (sestava profilů PIKO-ZM a TEPIKO)

Velmi malý rozměr (šířka jen 10mm)
Možnost ohýbání svítidla PIKO-ZM
Jednoduchý servis LED
Odpovídá tloušťce sádrokartonové desky (12mm)
Možnost spojování svítidel do souvislých linií (úhlové spojky ZM)

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  servisovatelných  LED  svítidel,  liniových  a  polygonálních,  zapuštěných  i  zavěšených,
charakteristických "tenkou linií světla"

Instalace

- profil TEPIKO je vlepen do sádrokartonové desky elastickým lepidlem
- profil PIKO-ZM „zapuštěný” se montuje do profilu TEPIKO pomocí KLIP TEKNIK (není součástí sestavy)
- profil PIKO-ZM „zavěšený” se montuje pomocí dalšího příslušenství KLUŚ určeného pro "malý zámek"

Další informace

-  Rychlá  a  bezpečná  instalace  LED  pásků  se  silikonovým pouzdrem "5-KLIK"  (LED  pásek  ve  speciálním
silikonovém pouzdře zajišťující zvýšené krytí )
- Ideální pro použití v koupelnách a dalších místnostech s vysokou vlhkostí
- doporučuje se použít:

Délka profilu 1 m 2 m 3 m

Počet KLIPů TEKNIK 4 9 14

- profil TEPIKO je prodáván společně s "ohrannou vkladkou TEPIKO"
- prostor pro LED pásek: 7.2 mm

https://klusdesign.pl/cz/produkt/760
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Ohýbání profilu

- hodí se k ohýbání dle roviny instalovaného LED pásku.
- možnost ohýbání profilu podél osy

Minimální vnitřní poloměr Minimální vnější poloměr

220 mm 120 mm

-  minimální  poloměr  -  poloměr  ohýbání,  jehož  překročení  způsobuje  zničení  (deformaci,  zlomení)  profilu  nebo
způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepki atd. nespolupracují s profilem. 
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu 
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu 
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění 
-  při  ohýbání  anodizovaných  profilů  je  nutné  počítat  s  praskáním  eloxovaným  povrchem  (což  může  být  s
ohledem  na  poloměr  více  či  méně  viditelné)

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref. povrchová úprava dostupné délky

C1168ANODA_1 Stříbrně anodizovaný 1000 mm

C1168ANODA_2 Stříbrně anodizovaný 2000 mm

C1168ANODA_3 Stříbrně anodizovaný 3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PROFILY

Profil TEPIKO
Ref: 18046

https://klusdesign.eu/cz/produkt/1001
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1001
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1001
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor PIKO
mléčný
Ref: 17034

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka PIKO-ZM
šedá
Ref: 24307

ZÁKLADNÍ S OTVOREM

Záslepka PIKO-
ZM-OTW šedá
Ref: 24359

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY

https://klusdesign.eu/cz/produkt/573
https://klusdesign.eu/cz/produkt/573
https://klusdesign.eu/cz/produkt/573
https://klusdesign.eu/cz/produkt/573
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1003
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1003
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1003
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1003
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1772
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1772
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1772
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1772
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Závěska PUSZ-
LIN-ZM
Ref: 42256

Závěska FI-8-LIN-
ZM stříbrná
Ref: 42285

Závěska FI-8-LIN-
ZM černá
Ref: 42285L9005

Závěska PUSZ-
PRET-ZM
Ref: 42250

Závěska FI-10-
ZM-W
Ref: 42242

Závěska FI-10-
ZM-P
Ref: 42244

Závěska FI-8-LIN-
ZMZ černá
Ref: 42286L9005

Závěska FI-8-LIN-
ZMZ stříbrná
Ref: 42286

Závěska UCHO-
ZM
Ref: 42512

Závěska UCHO-
ZM černá
Ref: 42525

Klip TEKNIK
Ref: 24003

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ

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

https://klusdesign.eu/cz/produkt/691
https://klusdesign.eu/cz/produkt/691
https://klusdesign.eu/cz/produkt/691
https://klusdesign.eu/cz/produkt/691
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1780
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1780
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1780
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1780
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1781
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1781
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1781
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1781
https://klusdesign.eu/cz/produkt/695
https://klusdesign.eu/cz/produkt/695
https://klusdesign.eu/cz/produkt/695
https://klusdesign.eu/cz/produkt/695
https://klusdesign.eu/cz/produkt/995
https://klusdesign.eu/cz/produkt/995
https://klusdesign.eu/cz/produkt/995
https://klusdesign.eu/cz/produkt/995
https://klusdesign.eu/cz/produkt/996
https://klusdesign.eu/cz/produkt/996
https://klusdesign.eu/cz/produkt/996
https://klusdesign.eu/cz/produkt/996
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1782
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1782
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1782
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1782
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1783
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1783
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1783
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1783
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https://klusdesign.eu/cz/produkt/696
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1332
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1332
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1332
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1332
https://klusdesign.eu/cz/produkt/760
https://klusdesign.eu/cz/produkt/760
https://klusdesign.eu/cz/produkt/760
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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

SESTAVY PRO UCHYCENÍ

Sestava uchycení
RD-1 černá
Ref: 42658L9005

Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005

Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI

Sestava uchycení
RD-1 stříbrná
Ref: 42658NI

Sestava uchycení
RD-1 bílá
Ref: 42658L9010

Sestava uchycení
RD-1 stříbrný
satén
Ref: 42658GSS

Sestava uchycení
RD-2 stříbrná
Ref: 42653NI

Sestava uchycení
RD-3 stříbrný
satén
Ref: 42659GSS

Sestava uchycení
RD-4 stříbrná
Ref: 42657NI

Sestava uchycení
RD-2 bílá
Ref: 42653L9010

Sestava uchycení
RD-2 stříbrný
satén
Ref: 42653GSS

Sestava uchycení
RD-3 černá
Ref: 42659L9005

https://klusdesign.eu/cz/produkt/1442
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1442
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1442
https://klusdesign.eu/cz/produkt/1442
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Sestava uchycení
RD-3 bílá
Ref: 42659L9010

Sestava uchycení
RD-4 černá
Ref: 42657L9005

Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

LED PÁSKY

LED pásek 5K-WP-
K-1091-24V
9.1W/m
Ref: 5K-WP-
K-1091-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Pěnový panel
70341
Ref: 70341

Panel
P230-90172M
Ref: 90172M
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