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Komponenty podhledu PP

Musí být určena vzdálenost svislých panelů
v závislosti na výšce H a individuálních konstrukčních požadavcích.

Detail vertikálních panelů PP200

Detail



Svislé panely  PP panely jsou funkční prvky interiéru 
určené pro velké místnosti,
s vysokou úrovní hluku, jako jsou letiště,
čajovny, konferenční místnosti, restaurace a  výrobní 
haly.

Standardní výška panelu:
PP 100 - H100, osová vzdálenost lamel 100 mm
PP150 - H150, osová vzdálenost lamel 150 mm
PP200 - H200, osová vzdálenost lamel 200 mm
PP250 - H250, osová vzdálenost lamel 250 mm
PP300 - H300, osová vzdálenost lamel 300 mm

Panely se vyrábí v délce 3000 mm.

Vlastnosti:
- Vysoké absorpční vlastnosti                            
- Jednoduchost designu
- otevřenost stropu
- snadný přístup pro údržbu zařízení, jako je 
osvětlení, větrání, požární  technologie.

Základní technický popis



STANDARDY
Stropy jsou vyráběny podle ČSN  EN 13964/1396

POŽARNÍ KVALIFIKACE
Stropy jsou  v reakční třídě A1. Hliníkové stropy 
jsou klasifikovány jako nehořlavé a nerozšiřující 
oheň.
OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
Strop může být vybaven libovolnými svítidly a 
dalšími prvky (například reproduktory
audio, reproduktory). Nezapomeňte však, že 
všechny další prvky musí být samostatně 
samotným stro.
BARVY
Základní barvy podle barev výrobce.
V závislosti na objednávce jsou také k dispozici 
v barvách RAL (NCS)

DELIVERY
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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