
PS 400 KABEL kanál "Typ 1"
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 18 mm

do 3 mm- pro stejně vysoké přechody a k vytvoření výškových rozdílů

PS 400 KABEL kanál "Typ 2"
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 18 mm

do 6 mm- pro stejně vysoké přechody a k vytvoření výškových rozdílů

Rychlá a perfektní montáž PS 400  krok za krokem

1) Položení základového profilu
Základový profil sešroubovat nebo přilepit na
podklad. Doporučujeme sešroubování.
Sešroubování
Základový profil vyrovnat na podkladu, přitom
dodržet dilatační spáru minimálně 5 mm. Do
bodů pro šrouby na základním profilu vyvrtat
otvory 5 mm. Vyvrtanými otvory u spodního
profilu prostrčit hmoždinky do podlahy a profil
sešroubovat (průchozí montáž). Použít všechny
přiložené šrouby a hmoždinky.
Slepení
Používejte dvousložkové lepidlo nebo lepidlo se
zvlášť silnou lepicí silou např. Kleiberit. Lepidlo
musí být zcela vytvrzeno před upevněním
horního profilu.

2) Položení ochranného vodiče
Pokud jsou položena v kabelovém kanálu
vedení, která vedou proud, musí být profil
uzemněn odborníkem zemnícím vodičem.
Pokud je položeno více kanálů za sebou, musí
být spojeny kabelovými můstky. Upevněním
pomocí závrtných šroubů má horní profil kontakt
k uzemněnému základnímu profilu. U kabelů pro
přenos dat nebo pro reproduktory není zapotřebí
zemnících vodičů.

3) Vložení kabelu
Vedení vložit do vedení kabelu základního
profilu. V kabelovém kanálu nesmějí být vedení
rozkouskována resp. prodlužována. Více kabelů
musí ležet k sobě paralelně a musí být svázány
vždy po 30 cm např. izolační páskou nebo
kabelovými svorkami.

4) Přiložení horního profilu
Přiložit horní profil, dráhy vedení zasahují nad
vedení kabelu. Horní profil se přizpůsobuje
automaticky ve výšce a sklonu podlahové
krytině. Zajistěte před sešroubováním, aby
žádný kabel nebyl sevřen.

5) Zvolit závrtné šrouby, upevnit
horní profil

Správnou délku šroubů lze určit jednoduše tak,
že se šroub zasune do správného otvoru. Šroub
by měl přesahovat 4 - 8 mm. Pro upevnění
horního profilu používejte šroubovák (elektrický)
s velikostí PH-1.
Nastavit střední moment. Pouze pod lehkým
tlakem si dokážou vyřezat závrtné šrouby závit v
podkladu pro šroub u základního profilu.

Demontáž
Šrouby mohou být vyšroubovány a znovu
zašroubovány.
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 70 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 10 ks 1 430.00 57.000 A �

elox - AL 70 mm ocelový vzhled matný 270 10 ks 1 540.00 61.500 A �

elox - AL 70 mm ocelový vzhled leštěný 270 10 ks 1 600.00 64.000 A �

materiál šířka barevné provedení
délka

cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

elox - AL 42 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 90 10 blistr 356.00 14.200 A �

elox - AL 42 mm ocelový vzhled matný 90 10 blistr 369.00 14.800 A �

elox - AL 42 mm ocelový vzhled leštěný 90 10 blistr 392.00 15.700 A �

elox - AL 42 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 10 blistr 940.00 37.600 A �

elox - AL 42 mm ocelový vzhled matný 270 10 blistr 1 020.00 40.800 A �

elox - AL 42 mm ocelový vzhled leštěný 270 10 blistr 1 080.00 43.200 A �


