
Jeden dodavatel

OPEN LINE  300

Zdeněk
Razítko



1 - závěs
2 - nosník L30002400
3 - L profil 19 x 24
4 - OPEN CELL panel

Stropy OPEN LINE jsou klasifikovány 
jako atypické stropní modely. 
Technické řešení je založeno na 
konstrukci dvojúrovňových 
spojovacích prvků, čímž se dosáhne 
jedinečného účinku stopní linky.

Prvky jsou namontovány
kolmo k sobě navzájem a vytvářejí 
dvě roviny  navzájem od sebe 
vzdálené. Zdánlivě nižší prvek ve 
tvaru charakteristické linie je snížen o 
20 mm od horního prvku.

Stropní mřížky jsou vyrobeny z hliníku / oceli lakované v "Coil Coating"
podle standardní tabulky RAL. Hliník o tloušťce 0,45-0,6 mm.

Schéma montáže

Hliníkové podhledy se vyznačují: - rychlostí a 
jednoduchostí instalace
- odolností proti korozi
- Snadným přístupem do prostoru nad 
stropem
- Snadnou demontáž

1. M

2. F

Panelové prvky tvoří profil "U" se 
základnou 10 mm a výškou 40 
mm

Profily standard



Sistém KORIDOR

Koridor koridoru byl vyvinut na základě komponentů
používaných v systému LINE OPEN. To je užitečné v chodbách
a jiných průchodech. Instalace systému probíhá pouze na
neuzavřených hranách obvodu - umožňuje snadný přístup do
prostoru nad stropem.

Stropní systém OPEN LINE opticky snižuje 
prostor, kde je instalován, aniž by snižoval jeho 
vzhled. Vzhledem k otevřené povaze podhledu 
lze všechny ochranné systémy
proti požárům atd. umístit nad zavěšený strop.
OPEN lineární stropy koridoru jsou lehké a 
snadno se instalují.

Stropní nosná konstrukce je dvojitá "L" nebo "L". Možné nestandardní rozměry panelů 
pouze po konzultaci s dodavatelem.

1 - profil “Z”
2 - OPEN LINE panel



OPEN LINE ARCO 

1 - nosník L= max 2500
2 - L profil 19 x 24
3 - OPEN LINE ARCO panel
a - se rovná poloměr kružnice

Speciální verze stropu KORIDOR 
používaného v zaoblených chodbách 



Pro dokončení stropu použijte standardní profil 
"C", dvojité "L" a "L"

1 - panel OPEN LINE 
2 - L profil 19 x 24
3 - double profil "L"  
4 - profil “C” 60 x 24

Rozteč profilu "M"

-      50 
-      60 
-      75 
-      86 
-    100 
-    120 
-    150 
-    200 

OPEN LINE jsou k dispozici ve velikostech 600x1200mm. Na 
požádání vyrábíme stropy jakékoliv velikosti

Standardní rozteč "F" je 300 mm
Na požádání vyrábíme profily pro jiné velikostii

Zdeněk
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Ukončení u zdiva



Stropy OPEN LINE lze kombinovat s jinými typy stropů pro zajímavější návrh interiéru.





Otevřený prostor Openline 300
rozteč profilu "M”
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% STANDARDY

Stropy jsou vyráběny podle ČSN EN 13964/1396

Požární kvalifikace
Stropy jsou zařazeny v reakční třídě A1. 
Hliníkové stropy jsou klasifikovány jako 
nehořlavé a neodkapávající.

OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
Strop může být vybaven libovolnými svítidly a 
dalšími prvky (například reproduktory
audio, reproduktory atd). Nezapomeňte však, 
že všechny další prvky musí být zavěšeny 
samotně do  stropu.

BARVY
Základní barvy podle barev výrobce
bílá, stříbrná, černá.
V závislosti na objednávce jsou také k dispozici 
v barvy RAL (NCS)

Balení:
Panely jsou baleny v krabicích nebo fóliích. 
Ostatní součásti systému (nosníky, profily) 
jsou zabaleny odděleně podle jejich 
specifikace.

INSTALACE:
Stropy by měly být instalovány v souladu s 
platnými normami a předpisy a pokyny 
výrobce.

Zdeněk
Textové pole
ALMONTA, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod, tel. (+420) 774 707 042, e-mail: almonta@almonta.cz, www.almonta.cz




