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Elektroinstalační lišty a příslušenství

Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty jsou určeny k uložení a ochraně elektrických kabelů, telefonních sítí
a dalších rozvodů proti mechanickému poškození. Do lišt lze pro vedení nízkého napětí vkládat všechny
druhy izolovaných vodičů a sdělovacích kabelů k dosažení nejvyššího stupně ochrany před vlivy prostředí.
Lišty lze upevňovat na nevodivém i vodivém podkladu pomocí šroubů nebo lepení. Pro lepší upevnění
k povrchu doporučujeme šrouby.
Lišty jsou vyrobeny z houževnatého PVC s následujícími charakteristikami:
• stupeň hořlavosti “B” (nesnadno hořlavý)		
• středně a vysoce mechanicky odolné			

• nevhodné pro venkovní použití
• chemicky odolné

Dělí se řezáním nebo stříháním bez nebezpečí prasknutí. Konstrukce zámku profilu žlabu a víka zajišťuje
spolehlivé a pevné spojení. Víko lze opakovaně demontovat bez poškození zámku profilu a omezení
jeho funkce.
Elektroinstalační profily se vyrábí v různých barevných imitacích. I přes změnu barvy mají tyto lišty stejné
technické parametry jako lišty bílé.
Cable trunkings are designed to hold and protect electrical and telephone cables as well as other wirings
against mechanical damage. The trunkings can accommodate different types of low-voltage
and communication cables to achieve highest degree of protection from environmental effects.
The trunkings may be attached to non-conductive as well as conductive surfaces with screws or adhesive
tapes or high quality glue. For better attachment to the surface we recommend screw.
The trunkings are made from hard PVC with following characteristics:
• classification of flammability “B“ (difficult to burn)
• medium and high mechanical resistense		

• no outside using
• chemical resistance.

They can be cut to size (with knife or scissors) without the risk of cracking. The construction
of the locking system of cover to the conduit ensures a firm grip with each other. The cover can be
removed and connected to the body anytime without damaging the lock and limiting its function.
Electro-installation profiles are made in different colours. Despite the changes in colour, the trunking
profiles still have the same technical properties as the white trunkings.

bílá
white
RAL 9003
imitace dřeva světlá
imitation of wood - light colour
barevné označení 8802
colour identification 8802
imitace dřeva tmavá
imitation of wood - dark colour
barevné označení 8835
colour identification 8835
imitace dřeva natur
imitation of wood - natur
barevné označení 8845
colour identification 8845
hnědá
brown
RAL 8011
šedá
grey
RAL 7023
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