
JEDEN DODAVATEL

KAZETY DOWN CLIP

Zdeněk
Razítko



Kazety vyrobeny z hliníku/oceli o tloušťce 0,45 - 0,80 mm. Lakované v "Coil Coating" podle RAL.
Nosnou konstrukcí stropního nosníku CLIP DOWN je profil RBS1. Stropní kazety 600x600mm tvoří uzavřený prostor. Možné nestandardní 
rozměry panelů pouze po konzultaci s dodavatelem.

1 - nosník kazet
2 - nosník RBS 1
3 - držák nosníku kazet
4 - Panel CLIP DOWN

řez
Montážní schéma
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1 - nosník kazet
2 - nosník RBS
3 - držák nosníku kazet
4 - panel CLIP DOWN
5 - závitová tyč prům. 8mm
6 - přítlačný klip (řez.kazety)
7 - obvodový lemovací profil

Schéma montáže



Použití

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

Podhledy DOWN CLIP díky své konstrukci
mohou být použity v oblastech se
zvýšenou hygienickou potřebou
například. zdravotní péče, produkce
potravin atd. Některé podhledy v místnosti
podle projektu musí těsnit všechny spáry
stropních kazet, stejně jako styk kazety se
stěnou, je nutné použít silikon bez acetátu.

Ukončení podhledu s použitím standardního profilu „C“ . 1 - nosník kazet
2 - nosník RBS
3 - držák nosníku kazet
4 - panel CLIP DOWN
5 - závitová tyč 8mm
6 - přítlačný klip
7 - profil C
8 - silikon tmel  bez acetatu (pouze pro čisté provozy)
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Dále nabízíme perforované panely, které mají za
cíl zlepšit akustické a estetické vlastnosti.

Standardní panely z perforací s volnou plochou od
okraje kazety 10 mm nebo 100 mm.
Další výzdoby mohou být provedeny na vyžádání.

Acoustics Akustika
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Perforace vzory



Standardní perforované panely včetně akustické vložky SOUNDETX nalepené na 
vnitřní straně kazety.

Akustika

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, atd). 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.
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