CRYSTAL LINE – BOX

termín dodání do 14 dnů

nov
inka

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky
– roletové lamely z polymerového sklolaminátu RAUVISIO crystal,
kombinující výhody skla s výhodami polymerů (odolné proti
poškrábání, rozbití, lehčí než sklo, snadná údržba)
– praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí
okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký
uživatelský komfort
– dekory jsou sladěny s plošným materiálem RAUVISIO crystal
– možnost vzájemně kombinovat dekor lamel a příslušenství
polymerový sklolaminát RAUVISIO crystal

šířka lamel

50 mm

dekor lamel

černá, bílá, magnolia, titanio
v provedení vysoký lesk nebo mat

dekor
příslušenství

naložené, s vyvažovací mechanikou

provedení

kazetový systém

rozměry
pro lamino
min. vnitřní
hloubka korpusu
výška kazety

obsah balení

50

hliník, nerez broušený, černá

typ vedení
posun

lamela 50 mm

4

lamely

vnější výška
(mm)

pouze vertikální

vnější šířka
(mm)

dekor příslušenství

600

hliník/Al
nerez broušený/Ne
černá mat/01

900

hliník/Al
nerez/Ne
černá mat/01

600

hliník /Al
nerez broušený/Ne
černá/01

900

hliník /Al
nerez broušený/Ne
černá mat/01

pouze uvedené v tabulce
18, 19 mm

nákres 1:1

600–1000

296 mm
173 mm pro skříně do výšky 1 000 mm
216 mm pro skříně do výšky 1 500 mm
roletový box (roletový pancíř, koncová lamela pro
montáž úchytky, vyvažovací mechanika), úchytka,
krycí lišta, naložené vodicí profily + záslepky, distanční
podložky (pro použití s laminem 18mm), montážní
návod

1000–1500

Dekory příslušenství (vodicí profily, úchytka, krycí lišta)
hliník / Al

nerez broušený / Ne

černá mat/ 01 (černá onyx 1995L)

Dekory lamel
– ve variantě vysoký lesk nebo mat (uvádějte v objednávce)
černá / 01

(vysoký lesk: Piano HGL 2015L;
mat: Piano matt 2016L)

bílá / 02

magnolia / mag

titanio / tit

(vysoký lesk: Bianco HGL V2778; (vysoký lesk: Magnolia HGL 73703; mat/titM: Titanio matt 2109L
mat: Bianco matt 1696L)
mat: Magnolia matt 1698L)

Při objednání zadejte dekor příslušenství i dekor lamel!

Připravujeme: CRYSTAL LINE COMPLETE – lamely a příslušenství
v uceleném dekoru, možnost volby dekoru úchytky (od října 2021).

Orientační fotografie.

novinka

Tiskové chyby vyhrazeny.
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