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Mřížkový podhled MIKROCELL H26
hliníkové profily tvaru U základna 5 mm, výška 26 mm

Stropní podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů o síle 0,43 - 0,60 mm. Panely o rozměru 600 x 600 mmna žádost 600x1200 mm       
jsou tvořeny prvky (TM a TF) s průřezem ve tvaru U o výšce 26 mm a tloušťce 5 mm, které se mezi sebou protínají tak, aby vytvořily 
požadovanou síť. Osazují se na nosnou konstrukci vyrobenou ze stejného materiálu, čímž vytvářejí nepřerušovaný stropní podhled bez viditelných 
spojů mezi panely. Nosná konstrukce je na strop zavěšena pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru 2-4 mm.
Rozměry buněk: 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100 mm.

Obvodový hliníkový profil "L" nebo "C" ve stejné barvě jako mřížky.

Almonta, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod, tel.+420 774 707 042, email. almonta@almonta.cz, www.almonta.cz
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Stropní podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů o síle 0,4 - 0,5 mm. Panely o rozměru 600 x 600 mm jsou tvořeny prvky (TM a TF)

s průřezem ve tvaru U o výšce 30-60 mm a tloušťce 10 mm, které se mezi sebou protínají tak, aby vytvořily požadovanou síť. Osazují se na nosnou

konstrukci vyrobenou ze stejného materiálu, čímž vytvářejí nepřerušovaný stropní podhled bez viditelných spojů mezi panely. Nosná konstrukce je na

strop zavěšena pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru 2-4 mm. 

Rozměry buněk: 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200  mm

Obvodový hliníkový profil "L" nebo "C" ze stejné barvy jako mřížky
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Mřížkový podhled OPENCELL H40

   40



Stropní podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů o síle 0,43 - 0,60 mm. Panely o rozměru 600 x 600 mm jsou tvořeny prvky (TM a TF)

s průřezem ve tvaru U o výšce 50 mm a tloušťce 20 mm, které se mezi sebou protínají tak, aby vytvořily požadovanou síť. Osazují se na nosnou

konstrukci vyrobenou ze stejného materiálu, čímž vytvářejí nepřerušovaný stropní podhled bez viditelných spojů mezi panely. Nosná konstrukce je na

strop zavěšena pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru 2-4 mm.

Rozměry buněk: 50x50/60x60/75x75/86x86/100x100/120x120/ 150x150/ 200x200 mm.
Mřížky lze dodat i perforované.

Obvodový hliníkový profil "L" nebo "C" ze stejné barvě jako mřížky.

Mřížkový podhled H - 50 
hliníkový otevřené buňky U profil 20 mm
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Mřížkový podhled TH 24
hliníkový otevřené buňky U profil 10 mm

hlavní nosná konstrukce T 24
profily
snížený objem dopravy
kompletní sortiment barev
různé velikosti buněk
vysoké estetické řešení

10 24

Stropní podhled vyrobený z hliníkových pásů o síle 0,43 - 0,60 mm. Nosná konstrukce s průřezem ve tvaru T tvoří čtvercovou síť o 

rozměru 600 x 600 na kterou se pokládájí mřížkové panely tvořené prvky (TM a TF) s průřezem ve tvaru U o výšce 23 mm a tloušťce 

10 mm, které se vzájemně protínají tak, aby vytvořily požadovanou síť. Nosná konstrukce je na strop zavěšena pevnými výškově 

regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm. Panel TH 24 je navržen tak, aby byl kombinován s pohledovými nosníky T24. Panely jsou 

položeny volně do nosníků, a vytvoří vizuální monolitický vzhled. Snadná instalace a odstranění, panelů v každém poli pro snadný 

přístup pro údržbu technologií ve stropní dutině. Rozměry mřížek v modulu: 50x50/60x60/75x75/86x86/100x100 mm

Mřížky lze dodat i perforované. Dále je použit obvodový profil "L" nebo "C" ze stejného materiálu a ve stejné barvě jako mřížky.


