
manžeta (podsada) – ocel lakovaná (AAG požární světlíková manžeta) - rozměrová řada

Zasklení ploché s reakcí na oheň, izolační bezpečnostní sklo

Manžeta z oceli - zateplená
šikmá, kolmá – výška 30, 50 cm

šikmá ocel kolmá ocel šikmá ocel kolmá ocel
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30x30 50x50 ano ano 30x30 ano ano 100x130 120x150 ano ano 100x130 ano ano

30x80 50x100 ano ano 30x80 ano ano 100x150 120x170 ano ano 100x150 ano ano

40x40 60x60 ano ano 40x40 ano ano 100x160 120x180 ano ano 100x160 ano ano

40x70 60x90 ano ano 40x70 ano ano 100x200 120x220 ano ano 100x200 ano ano

40x100 60x120 ano ano 40x100 ano ano 100x220 120x240 ano ano 100x220 ano ano

50x50 70x70 ano ano 50x50 ano ano 100x230 120x250 ano ano 100x230 ano ano

60x60 80x80 ano ano 60x60 ano ano 100x250 120x270 ano ano 100x250 ano ano

60x90 80x110 ano ano 60x90 ano ano 120x120 140x140 ano ano 120x120 ano ano

60x150 80x170 ano ano 60x150 ano ano 120x150 140x170 ano ano 120x150 ano ano

60x200 80x220 ano ano 60x200 ano ano 120x180 140x200 ano ano 120x180 ano ano

60x220 80x240 ano ano 60x220 ano ano 120x210 140x230 ano ano 120x210 ano ano

70x70 90x90 ano ano 70x70 ano ano 130x130 150x150 ano ano 130x130 ano ano

70x100 90x120 ano ano 70x100 ano ano 130x160 150x180 ano ano 130x160 ano ano

75x75 95x95 ano ano 75x75 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 - - 160x250 - -

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

       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

ALLUX - STAV s.r.o.  (Dodávky a montáže po celé ČR)

http://www.svetliky-bodove.cz

www.allux.cz
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