Prvovrstna estetika
za ljubitelje designa

Robna letev poravnana z ometom.
Revolucionarna ideja
za vaš dom in pisarno!

za kompaktne omete ali
montažne mavčne stene.

Maksimalno udobje
za zahtevne .
Najpomembnejši novi arhitekturni standardi: Harmonična ureditev
prostora z upoštevanjem vseh njegovih elementov.
Poravnane površine z zlitjem rafiniranih oblik in udobna funkcionalnost popolnoma ustrezajo tem potrebam.
Klasična eleganca, tišina in užitek bivanja med svojimi zidovi.
Enostavna rešitev za vaše bivanjsko udobje.

Poravnane površine

> Popolna harmonija in jasne linije
> Zvočna izolacija za odlično razmerje
človek/prostor
> Prez prahu na robni letvici

Inovativna rešitev za zahtevne
Izjemen pritrditveni sistem omogoča funkcionalno montažo.
Poravnane površine

Robna letev poteka v liniji s steno, ter ne izstopa iz
površine zidu.
To omogoča namestitev pohištva neposredno ob
steno.

Higijena
Poravnana površina preprečuje nalaganje prahu na
vrhu robne letvice.
S tem se izognemo nadležnim madežem na stenah,
povzročenih s krpo za brisanje prahu.

Zvočna izolativnost
Ker ni neposrednega stika med tlemi, robno letvijo
in steno, je poravnana površina idealna rešitev za
dosego zvočne izolativnosti, saj se tresljaji ne
prenašajo s tal na steno, kar s certifikatom potrjuje
zunanji kontrolni inštitut.

Preprosta montaža

Zaradi patentiranega sistema pritrjevanja z notranjim in zunanjim vogalnikom, montaža postane
enostavna in hitra, saj se izognemo zapletenim
kotnim rezom.
Primerna za klasične in suho montažne gradnje.

Prednosti pri ometavanju sten

Nosilni aluminijast okvir namestimo neposredno na
surovo steno, preden nadaljujemo z ometavanjem.
Zgornji rob okvirja služi kot vodilo za vertikalno in
horizontalno os poravnave ometa, kar bistveno
olajša delo pri ometavanju sten, ter prihrani dragoceni čas.

Neomejene možnosti materialov

Novi standardi pri izbiri materialov: od klasičnega
lesa kot je hrast, jesen, wenge in češnja, do laminata iz aluminija in jekla, površin odpornih na umazanijo, itd. Pri izbiri materiala ni omejitev.
Prilagodljiva višina robne letvice od cca. 35mm do
120mm.

Osvetlitev ozadja

Posebne v ozadju osvetljene robne letvice, odpirajo
neomejene možnosti osvetljevanja prostorov , kot
tudi za označevanja poti ali varnostno oz. zasilno
razsvetljavo.

Stopnice in ukrivitve

Sistem je mogoče uporabiti tudi za stopnice, podove
in ukrivljene površine.
Po naročilu vam nudimo robne letvice s polmerom
ukrivljenosti do max. 40cm.
Preprosto popolno.

Maksimalna praktičnost
- Odrezati letev na dano dolžino
- Vstaviti kotne elemente
- Nanesti montažno peno na hrbtno stran letvice
- Namestiti na željeno višino
- Pred polaganjem podov, odstraniti varovalno folijo
- Narejeno!

Paleta izdelkov
Alu profil za leseno robno letvico
Opis artikla
štev. art.
slika

Opis artikla

Zidane strukture (omet)

Suhe strukture

Vgradna globina 9,7 mm

štev. art.

slika


model Light 46 mm
za masivne strukture
dolžina letvice: 2 m
višina: 46 mm
globina: 15 mm

10046















Opis artikla

Zidane strukture (omet)

Suhe strukture

model C70 mm
za masivne strukture

model C70 mm
za suhe strukture

Vogalniki in spojke
Opis artikla

10045



Alu profil za ploščice, keramiko itd.
Opis artikla
štev. art.
slika

dolžina letvice: 2 m
višina: 70 mm
globina: 15 mm







dolžina letvice: 2 m
višina: 46 mm
globina: 15 mm, mavčne plošče 12,5 mm
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model Light 46 mm
za suhe strukture





dolžina letvice: 2 m
višina: 60 mm
globina: 15 mm

dolžina letvice: 2 m
višina: 60 mm
globina: 15 mm, mavčne plošče 12,5 mm



model Light 60 mm
za masivne strukture

10080





dolžina letvice: 2 m
višina: 80 mm
globina: 15 mm

model Light 60 mm
za suhe strukture





model Light 80 mm
za masivne strukture



Vgradna globina 12 mm

10171

dolžina letvice: 2 m
višina: 70 mm
globina: 15 mm, mavčne plošče 12,5 mm

štev. art.

slika

10170
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Drawing:
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štev. art.

notranji vogalnik
model Light 46
model Light 60 + 80
model C70

11046
11060
11070

angolo esterno
model Light 46
model Light 60 + 80
model C70

12046
12060
12070

Montažna pena

50010

slika

Model C
10171

AG S -syste ms

Date
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Opis artikla

štev. art.

spojka
model Light
model C70

13000
13002

spojka za stopnice
model Light
model C70

13001
13003

Montažna pena ne vsebuje CFC, HCFC IN HFC, green PU-Line.

ALU profili so zaradi lažje in hitrejše montaže predhodno navrtani.
Odstranljiva zaščitna folija nam prihrani zamudno čiščenje profilov po končani montaži in beljenju ometa.
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