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Mřížkový modul  tvoří profil tvaru "U" se základnou       
5 mm a výškou 26 mm

Diagram překrytí profilů v úhlu

1 – standardní závěs
2 - nosník L 3000/2400/1200
3 - nosník L600

4 - L profil 19 x 24mm      
5 -MICRO CELL panel
6 - spojka nosníku

Standardní stropy MICRO CELL jsou 

vyráběny v následujících velikostech 

ok (mm):

- 30 x 30

- 40 x 40
- 50 x 50
- 60 x 60
- 75 x 75
- 86 x 86
- 100 x 100
Materiál:
hliník tl. 0,45-0,6 mm

Speciální stropy MICRO CELL 

mohou být vyráběny s libovolnou 

velikostí ok.

Stropy MICRO CELL jsou vyrobeny z:

Profilů L = 2400 mm (nebo 1800 mm)

a křížového profilu  L = 600 mm

po instalaci se objeví stropní konstrukce.

Výplň polí profily

TM a TF o délce 600 mm které jsou sestaveny do 
struktur o rozměru 600x600 mm.

Speciální panely jsou k dispozici pro rozměry 
1200x600mm.

Schéma montáže



Díky jemné struktuře stropů MICRO
CELL mohou být použity pro
"průmyslové" interiéry, jako náhrada
stropů WEMA.

Esteticky  stropy MIKRO CELL umožňují široké využití v řadě 
projektů, jako jsou:
 - administrativní  budovy
 - veřejné budovy (hotely, letiště, nemocnice, školy)
 - komerční prostory a výstavy
- průmyslové budovy

Standardní ukončení pro stropy MICRO CELL

1 - panel MICRO CELL
2 - L profil  19x24
3 - dvojitý "L" profil  
4 - pro�l “C” 24x26

Panely lze vyrábět v různých rozměrech
nutno předem konzultovat .



Technické data
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STANDARDY:
Stropy jsou vyráběny podle ČSN EN 13964/1396

Požární klasifikace:
Stropy jsou zařazeny v požární 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, 
splinklery atd.). Nezapomeňte však, že všechny 
další prvky musí být zavěšeny  samotně do 
stropu.
BARVY
Základní barvy podle standardních barev 
výrobce.
V závislosti na objednávce jsou také k dispozici 
v barvy RAL (NCS).

Balení:
Panely jsou baleny v krabicích nebo fóliích. 
Další komponenty 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.
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