TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY – SETY, BOXY
KOOBOX

termín dodání do 24 hodin

nov
inka

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky
lamely

plastové

šířka lamel

25 mm (nerez) nebo 45 mm (chrom)

dekor setů

chrom, nerez broušený

typ vedení

TOP nebo FRAME, s vyvažovací mechanikou C3

provedení

KOOBOX

posun
rozměry
pro lamino
min. vnitřní
hloubka korpusu

pouze vertikální
pouze uvedené v tabulce
18, 19 mm
350 mm

výška kazety

120 mm; funkční výška skříňky je menší o 140 mm

obsah balení

roletový box (roletový pancíř, koncová, úchytová a krycí
lišta, vyvažovací mechanika), vodicí profily dle typu
vedení, montážní návod

služba
úprava výšky *

KOOBOX v jiných rozměrech a dekorech lze připravit
na míru (termín dodání do 4 dnů)

Al

vodicí profily upravíme podle individuální výšky
(nutno zadat v objednávce)

Dekor skladového setu
nerez / Ne (Al fólie)

chrom / ch

25

roletový pancíř
25 mm
8

dekor

vnější šířka
(mm)

vnější výška
(mm)

nerez

600

< 1 300*

nákres 1:1

PP

typ
vedení

obj. číslo

TOP

KOOBOX TOP/Ne25

FRAME

KOOBOX FRAME/Ne25

45

roletový pancíř
45 mm

8

14

PP

KOOBOX na míru

černá / 01
(RAL 9011)

bílá / 02
(RAL 9010)

zářivě bílá / 02Z
(RAL 9016)

šedá / 03
(RAL 7035)

antracit / An
(RAL 7016)

chrom / ch

buk / F 56
(nejblíže k EGGER
H1582 ST15)

třešeň II. / F 173
(nejblíže k EGGER
H1706 ST15)

dekor

vnější šířka
(mm)

vnější výška
(mm)

chrom

600

< 1 300*

javor / F 224
(nejblíže k EGGER
H1521 ST15)

bříza / F 179
(nejblíže k EGGER
H1733 ST9)

nákres 1:1

typ
vedení

obj. číslo

TOP

KOOBOX TOP/ch

FRAME

KOOBOX FRAME/ch

hliník / Al
(Al fólie)

nerez / Ne
(Al fólie)

+ možnost lakovat na libovolný dekor RAL

noble mat
černá/01
(Alter Dark V3555)

noble mat
noble mat
noble mat
šedá/03
bílá/02
antracit/ant
(Casa Blanca V3552) (Silver Lake V3553) (Gaslit Alley V3554)

Připravujeme: KOOBOX MAX – roletový systém
pro výšky nad 1300 mm.

Orientační fotografie.

novinka

