
      ALLUX Thermo - křídlo světlíku se zasklením - ploché zasklení

Běžné zasklení - ekonomické řešení, nízká hmotnost

    PC (polykarbonátová) dutinková deska

               pevné křídlo PC              otvírací křídlo PC

PC 16mm PC 25mm PC 32mm PC 16mm PC 25mm PC 32mm

Ug = 1,82 Ug = 1,30 Ug = 1,10 Ug = 1,82 Ug = 1,30 Ug = 1,10

30x30 ano ano ano ano ano ano

30x80 ano ano ano ano ano ano

40x40 ano ano ano ano ano ano

40x70 ano ano ano ano ano ano

40x100 ano ano ano ano ano ano

50x50 ano ano ano ano ano ano

60x60 ano ano ano ano ano ano

60x90 ano ano ano ano ano ano

60x150 ano ano ano ano ano ano

60x200 ano ano ano ano ano ano

60x220 ano ano ano ano ano ano

70x70 ano ano ano ano ano ano

70x100 ano ano ano ano ano ano

75x75 ano ano ano ano ano ano

75x120 ano ano ano ano ano ano

80x80 ano ano ano ano ano ano

80x123 ano ano ano ano ano ano

80x127 ano ano ano ano ano ano

80x130 ano ano ano ano ano ano

80x180 ano ano ano ano ano ano

80x220 ano ano ano ano ano ano

80x230 ano ano ano ano ano ano

80x280 ano ano ano ano ano ano

90x90 ano ano ano ano ano ano

90x120 ano ano ano ano ano ano

90x150 ano ano ano ano ano ano

100x100 ano ano ano ano ano ano

100x130 ano ano ano ano ano ano

100x150 ano ano ano ano ano ano

100x160 ano ano ano ano ano ano

100x200 ano ano ano ano ano ano

100x220 ano ano ano ano ano ano

100x230    -     -     -     -     -     -  

100x250    -     -     -     -     -     -  

120x120 ano ano ano ano ano ano

120x150 ano ano ano ano ano ano

120x180 ano ano ano ano ano ano

120x210    -     -     -     -     -     -  

130x130 ano ano ano ano ano ano

130x160 ano ano ano ano ano ano

130x190    -     -     -     -     -     -  

130x220    -     -     -     -     -     -  

130x230    -     -     -     -     -     -  

rozměr A 

světlost 

křídla                                      

v cm



               pevné křídlo PC              otvírací křídlo PC

PC 16mm PC 25mm PC 32mm PC 16mm PC 25mm PC 32mm

Ug = 1,82 Ug = 1,30 Ug = 1,10 Ug = 1,82 Ug = 1,30 Ug = 1,10

130x250    -     -     -     -     -     -  

140x140 ano ano ano ano ano ano

150x150 ano ano ano ano ano ano

160x160    -     -     -     -     -     -  

160x220    -     -     -     -     -     -  

160x230    -     -     -     -     -     -  

160x250    -     -     -     -     -     -  

180x180    -     -     -     -     -     -  

200x200    -     -     -     -     -     -  

          Tato varianta zasklení - nelze dodat pro kruhový světlík !!

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.

rozměr A 

světlost 

křídla                                      

v cm


