
JEDEN DODAVATEL

LAMELY TYP A1
STRIP CEILINGS

Zdeněk
Razítko



1 - lamela A1
2 - nosník TA
3 - závěs systémový
4 - spojka nosníků

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

Stropní lamely jsou vyrobeny z hliníku / oceli lakované v "Coil Coating" podle
standardnÍ barevné tabulky RAL Materiál o tloušťce 0,5 - 0,6 mm.

nosník lamel TA1

Mezilamela

P50/A1/H P100/A1 P150/A1   mezilamela P200/A1

Lamely  jsou uchyceny do nosníku
lamel TA který je vyroben z oceli nebo
hliníku. Lamely jsou vyráběny v
různých velikostech (max. 7000 mm) a
pokud je potřeba lamely spojit, mohou
být spojeny spojovacím profilem.



Estetické lamelové stropy umožňují široké využití v
různých projektech, jako jsou:
 - administrativní budovy 
- veřejné budovy (hotely, letiště, nemocnice, školy)
- Komerční prostory a výstavy
- Průmyslové budovy

Dále nabízíme perforované
lamely, které mají za cíl zlepšit
akustické a estetické vlastnosti.

Pro ukončení stropních lamel, použijte standardní profil "C", dvojité
"L" a "L".

1 - lamela A1
2 - L profil 19x24
3 - dvojitý L profil "L"
4 - profil „C” 14x24 / 38x24

Použití
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Standardní spotřeba materiálu ma 1 m2
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P150/A1
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typ lamely P50/A1 H P100/A1 H

lamela (bm)

nosník (bm)

závěsný systém (ks)

váha (kg)

STANDARDY
Stropy jsou vyráběny podle ČSN EN 13964/1396

REAKCE NA POŽÁR
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). Nezapomeňte však, že 
všechny tyto prvky musí být samostatně
zavěšeny do stávajícího stropu.

BARVY
Základní barvy podle výrobce. bílá, stříbrná 
černá.
V závislosti na množství 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
lamely  P50/A1/H
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