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Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov
Kovové podhľady
Orcal je rozsiahla rada dosiek štandardných kovových stropných podhľadov. Všetky produkty Orcal majú na povrchu trvanlivý elektrostaticky nanášaný
polyesterový práškový lak, ktorý je aplikovaný priemyslovo na galvanizovanú oceľ. Produkt je ponúkaný v širokej škále typov a vzorov perforácií.
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CELLIO
ŤAHOKOV

Kategória produktov: Kovové podhľady

Kategória produktov: Kovové podhľady

Z ocele alebo hliníku. Cellio ponúka celú radu veľkostí
buniek. Podhľady Cellio sú montované na klasickú
Trulock 15mm konštrukciu, zaručujúcu jednoduchú
montáž a demontáž.
Armstrong technický list CELLIO

Ťahokov ponúka súčasný dizajnový vzhľad.
Štandardne je dostupný v 4 farbách o rozmere
600x600mm, alebo 600x1200mm pre 24 mm viditeľné
rastrové systémy (Board Ťahokov – Prelude 24 TLX
Tegular 8 & 14 Ťahokov – Prelude 24 XL2 / TLX) a 15
mm viditeľné rastrové systémy (Microlook 8).
• KD100 ponúka 35% otvoreného priestoru
• RB25 ponúka 50% otvoreného priestoru
• RB35 ponúka 58% otvoreného priestoru
• RB55 ponúka 62% otvoreného priestoru

HOOK-ON
Kategória produktov: Kovové podhľady
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Systémy s obdĺžnikovými panelmi sú vhodné
predovšetkým pre veľké plochy podhľadov a chodby.
Využitím skrytého systému závesných konštrukcií
získava rada HOOK-ON jednoliaty vzhľad. Jednotlivé
prvky sa ľahko a rýchlo demontujú a umožňujú
jednoduchý prístup do priestoru nad podhľadom.

CLIP-IN
Kategória produktov: Kovové podhľady
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Na výber:
• Q-Clip – pravouhlá hrana
• Q-Clip F – hrana skosená o 3mm, výklop smerom
dolu
• R-Clip – pravouhlá hrana
• R-Clip F – hrana skosená o 3mm, výklop smerom
dolu
• S-Clip F – 3mm, výklop smerom dolu
• T-Clip F – 5mm

Výklop smerom dolu
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Tegular
• Plne demontovateľný – jednoducho nahraditeľný
• K dispozícii so zapustením 2, 8, 11 a 16 mm
• Verzia Tegular2 pre úrovňové splynutie so závesnou
konštrukciou
• Tegular 11 F s hranou skosenou o 3 mm
• Tegular inštalovateľný na závesnú konštrukciu
Prelude 24
• Tegular 2 inštalovateľný výlučne na závesnú
konštrukciu Prelude 24 TLX

Kategória produktov: Kovové podhľady

Na výber:
- Axal Vector
- Board, MicroLook
- Tegular
Axal Vector
• Inštalácia možná aj v miestach s veľmi malým
priestorom nad podhľadom
• Ostrý detail hrany s 6mm medzerou
• Jednoduchá inštalácia a odstránenie bez použitia
nástrojov
• Výklop smerom dolu
• Minimálne narušenie
• Pevné hrany odolávajúce poškodeniu
• Ideálne pre renováciu a vylepšenie podhľadov
inštalovaných na viditeľnej závesnej konštrukcii
• Prelude 24 XL2 viditeľná závesná konštrukcia
• Čiastočne zakrýva pôvodnú závesnú konštrukciu
Board, MicroLook
• Plne demontovateľný – jednoducho nahraditeľný
• Pohľadové kazety Board predstavujú úsporný spôsob
získania výhod kovového podhľadu
• Podhľadové kazety Board inštalované na závesnú
konštrukciu Prelude 24 TLX
• Podhľad s hranou MicroLook k dispozícii s 8 a 16
mm zapustením
• MicroLook inštalovaný buď na Prelude 15 XL2/ TL,
Silhouette alebo Interlude (len s 8 mm zapustením)
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