
   ALLUX Thermo – manžeta (podsada) – ocel lakovaná

Manžeta z oceli - zateplená

šikmá, kolmá – výška 30, 50 cm

      šikmá ocel       kolmá ocel        šikmá ocel      kolmá ocel
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Up = 0,96 Up = 0,96 Up = 0,96 Up = 0,96 Up = 0,96 Up = 0,96 Up = 0,96 Up = 0,96

30x30 50x50 ano ano 30x30 ano ano 100x150 120x170 ano ano 100x150 ano ano

30x80 50x100 ano ano 30x80 ano ano 100x160 120x180 ano ano 100x160 ano ano

40x40 60x60 ano ano 40x40 ano ano 100x200 120x220 ano ano 100x200 ano ano

40x70 60x90 ano ano 40x70 ano ano 100x220 120x240 ano ano 100x220 ano ano

40x100 60x120 ano ano 40x100 ano ano 100x230 120x250 ano ano 100x230 ano ano

50x50 70x70 ano ano 50x50 ano ano 100x250 120x270 ano ano 100x250 ano ano

60x60 80x80 ano ano 60x60 ano ano 120x120 140x140 ano ano 120x120 ano ano

60x90 80x110 ano ano 60x90 ano ano 120x150 140x170 ano ano 120x150 ano ano

60x150 80x170 ano ano 60x150 ano ano 120x180 140x200 ano ano 120x180 ano ano

60x200 80x220 ano ano 60x200 ano ano 120x210 140x230 ano ano 120x210 ano ano

60x220 80x240 ano ano 60x220 ano ano 130x130 150x150 ano ano 130x130 ano ano

70x70 90x90 ano ano 70x70 ano ano 130x160 150x180 ano ano 130x160 ano ano

70x100 90x120 ano ano 70x100 ano ano 130x190 150x210 ano ano 130x190 ano ano

75x120 95x140 ano ano 75x120 ano ano 130x220 150x240 ano ano 130x220 ano ano

80x80 100x100 ano ano 80x80 ano ano 130x230 150x250 ano ano 130x230 ano ano

80x130 100x150 ano ano 80x130 ano ano 130x250 150x270 ano ano 130x250 ano ano

80x180 100x200 ano ano 80x180 ano ano 140x140 160x160 ano ano 140x140 ano ano

80x220 100x240 ano ano 80x220 ano ano 150x150 170x170 ano ano 150x150 ano ano

80x230 100x250 ano ano 80x230 ano ano 160x160 180x180 ano ano 160x160 ano ano

80x280 100x300 ano ano 80x280 ano ano 160x220 180x240 ano ano 160x220 ano ano

90x90 110x110 ano ano 90x90 ano ano 160x230 180x250 ano ano 160x230 ano ano

90x120 110x140 ano ano 90x120 ano ano 160x250 180x270 ano ano 160x250 ano ano

90x150 110x170 ano ano 90x150 ano ano 180x180 200x200 ano ano 180x180 ano ano

100x100 120x120 ano ano 100x100 ano ano 200x200 220x220 ano ano 200x200 ano ano

100x130 120x150 ano ano 100x130 ano ano

       šikmá manžeta  z oceli        kolmá manžeta  z oceli 

vnitřní vrstva Fe plech tl. 1,5 mm, RAL 9010
tepelná izolace ORSIL tl. 50 mm TF PROFI

rozměr A 
světlost 

křídla                                      
v cm

rozměr A 
světlost 

křídla                                      
v cm



ALLUX - STAV s.r.o.          světlíky ALLUX Thermo:http://www.svetliky-bodove.cz

Dodávky a montáže po celé ČR světlíky ALLUX Standard:www.allux.cz

tel.: Čechy:      281 860 993 e-mail: obchod@allux.cz
tel.: Morava:    774 724 535 e-mail: morava@allux.cz

   Pro konkrétní cenovou kalkulaci nás prosím kontaktujte, poradíme Vám s výběrem

    vhodného světlíku - je mnoho variant zasklení, doplňků atd.


