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Elektroinstalační lišty a příslušenství

Parapetní systém (110 x 60 mm) / Parapet system (110 x 60 mm)

Parapetní systém umožňuje vedle ukládání vedení také průběžnou montáž zásuvek, vypínačů
i zásuvek pro sdělovací techniku. Standardní výroba je v bílé barvě. Na přání zákazníka lze
vyrobit i v různých barevných odstínech v závislosti na velikosti poptávky.
Parapet system provides installation of wiring as well
as installation of plugs and switches for electrical
and communication technology. Standard production
is in white colour but on request we can produce coloured
varitations for a sufficient volume.

spojka - úzká
connector - narrow
(5234)

Krabice pro parapetní systém
Box for parapet system

úhel vnitřní
inner angle
(311060)
úhel plochý
flat angle
(111060)

úhel vnější
outer angle
(411060)

Pro náš parapetní systém nabízíme speciální elektroinstalační
krabici. Krabice je oboustraně otevřená. To má zajistit snadný
přístup kabelů ze žlabu do vypínačů nebo zásuvek.
koncovka
end-cap
(611060)

T - kus
T-shape
(211060)

We offer a special type of box exclusively for our system which
is fully open at the bottom. This is to ensure easy access
of cables from the conduit to the switches or plugs.

Svorka 110 / Clamp 110
Svorka slouží k vyztužení a zpevnění
parapetního žlabu.
Standardně se dodávají dva kusy
na 2m délky lišty.
The clamp is used to reinforce
and strengthen the parapet trunk.
Two pieces per 2m length
is standard for each delivery
EIP 110 x 60 mm / Type

obj. kód / order code

balení - ks / packing - pcs

5212

6

rozměr - mm
dimension - mm

obj. kód
order code

balení/ks
packing/pcs

110

5226

1

bal.fólie / foil pack.

obj.kód / ord.code

bal. karton / cart.pack.

obj.kód / ord.code

bílá (žlab+víko)
white (trunk+cover)

8m

14,5 kg

D1014

8m

15,0 kg

D1014K

imitace dřeva světlá (žlab+víko)
wood imitation light (trunk+cover)

8m

14,5 kg

D1014-8802

8m

15,0 kg

D1014-8802K

imitace dřeva tmavá (žlab+víko)
wood imitation dark (trunk+cover)

8m

14,5 kg

D1014-8835

8m

15,0 kg

D1014-8835K

imitace dřeva natur (žlab+víko)
wood imitation natur (trunk+cover)

8m

14,5 kg

D1014-8845

8m

15,0 kg

D1014-8845K
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Cable trunkings and accessories

Jednoduchý parapetní systém / Alternative parapet system

Žlab o velikosti 100 x 40 mm je možné použít jako alternativu parapetního systému. Je nutné použít speciální držák
krabic na dně žlabu, nízké přístrojové krabice (MPK-1/68) a rámečky, jak je ukázáno na obrázku. (Typ A, B a C).
Držák krabice se nasune do předlisovaných drážek a na něj se montuje nízká přístrojová krabice MPK-1/68, která se
k němu upevní šrouby. Délka rámečků je 40 cm. Rámečky jsou vyráběny take v imitaci dřeva.
									
Objednací kód pro imitaci dřeva = objednací kód pro bílou barvu +		
									

8802 – pro imitace dřeva světlá
8835 – pro imitace dřeva tmavá
8845 – pro imitace dřeva natur

Conduit of size 100x40 mm can be used as an alternative parapet system. It is necessary to use a special box holder
at the bottom of the duct, a special low height installation box (MPK-1/68) and frames as shown in the picture.
(Type A, B and C).
Holder is pushed inside the two parallel grooves at the bottom of the duct where the box MPK-1/68 is screwed to it.
Lengths of the frames are 40 cm and are produced in different colours.
								
8802 – for wood imitation light
Ordering code for the wood imitation = white colour code +
8835 – for wood imitation dark
8845 – for wood imitation natur
Rámeček / Frame

typ A

typ B

typ rámečku
type of frame

obj. kód
order code

balení / ks
packing / pcs

typ / type A

5214

1

typ / type B

5216

1

typ / type C

5218

1

typ C

Držák krabice / Box holder

velikost
size

obj. kód
order code

balení / ks
packing / pcs

5204

10

úhel plochý
flat angle

T-kus
T-shape

úhel vnitřní
inner angle

úhel vnější
outer angle

spojka
connector

koncovka
end piece

111060

211060

311060

411060

5234

611060

110 x 60

Baleno po 4ks v PE fólii. / Packed in 4 pcs/foil.
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