
ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Ζ

ΤΥΠΟΣ AL-Fe Z200-AL-Fe Z300

Λωρίδες διαμορφωμένες από σκληρό έλασμα αλουμινίου πάχους 0,6mm ή χάλυβα πάχους

0,5mm - 0,6mm.

Προσφέρονται σε πλάτος:

Τύπος ΑL-Fe Z200 (200mm x 27mm ύψος)

Τύπος ΑL-Fe Z300 (300mm x 27mm ύψος)

H μία πλευρά τους, δημιουργεί σκοτία 10mm.

Ο αναφερόμενος τύπος λωρίδων προσφέρεται και με διάτρηση, όπου στο πίσω μέρος μπορεί να

κολληθεί μαύρο υαλοΰφασμα για πρόσθετη ηχομόνωση.

Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας, και οποιοδήποτε άλλο

θερμοηχομονωτικό υλικό.

Η ψευδοροφή αυτή, προσφέρεται σε διάφορους χρωματισμούς, με βαφή φούρνου ανθεκτική

για εξωτερικούς χώρους, καθώς και σε ανοδειωμένο Αλουμίνιο καθρέπτη, χωρίς να

επηρεάζεται από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες π.χ. βροχή, υγρασία κλπ.

Επιδέχεται την προσαρμογή φωτιστικών σωμάτων, Στόμια κλιματισμού, Εξαερισμού.

Πρακτική ως προς την απόκρυψη Υδραυλικών, Κλιματιστικών και Ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων.

Ανθεκτική στο χρόνο, ανθυγρή, αντικαρκινογόνα, πυρασφαλή, εύχρηστη.

Για την τοποθέτησή της απαιτείται ύψος από την οροφή 3cm και άνω, σε οποιοδήποτε

επιθυμητό ύψος.
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ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÁÍÁÑÔÇÓÇÓ ËÙÑÉÄÙÍ

ÃÙÍÉÁ

AL-Fe Z 200-Z 300

Á) ÏÄÇÃÏÓ ØÅÕÄÏÑÏÖÇÓ – ÔÕÐÏÓ S 065

Ï ïäçãüò áðïôåëåßôáé áðü Ýëáóìá óéäÞñïõ ÃáëâáíéæÝ ðÜ÷ïõò 0,60mm, óå ó÷Þìá

áíåóôñáììÝíïõ Ðé, ìå ýøïò 4cm Þ êáé 2cm ãéá åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò, üðïõ õðÜñ÷åé ðñüâëçìá

ýøïõò ôçò ïñïöÞò êáôÜ ìÞêïò ôçò åðéöÜíåéÜò ôïõ.

ÕðÜñ÷åé äéÜôñçóç ãéá ôçí êñÝìáóÞ ôïõ, áðü ôçí ïñïöÞ ìå ôéò áíáñôÞóåéò (Íôßæåò), êáèþò êáé

åéäéêÜ ãëùóóßäéá ãéá ôçí óõãêñÜôçóç ôùí ëùñßäùí áðü áõôüí. Ïé ïäçãïß ôïðïèåôïýíôáé

êÜèåôá åðÜíù áðü ôéò ëùñßäåò êáé óå áðüóôáóç ìåôáîý ôïõò 1,20 m.

Â) ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÇ L –W

H ðåñéìåôñéêÞ ãùíßá áðïôåëåßôáé áðü ÷Üëõâá ðÜ÷ïõò 0,5 mm, óå ó÷Þìá L 30x30 Þ óå ó÷Þìá

W, äéáóôÜóåùí 20 x 20 x 20 x 20mm êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí óõãêñÜôçóç ôùí ëùñßäùí

óôïí ôïß÷ï êáé ãéá ôï êáëáßóèçôï ôåëåßùìá ôçò ïñïöÞò.

Ã) ÁÍÁÑÔÇÓÇ ØÅÕÄÏÑÏÖÇÓ – ÔÕÐÏÓ Á-Ç

Ç áíÜñôçóç ôçò ØåõäïñïöÞò ãßíåôáé ìå íôßæåò áíáñôÞóåùò, ïé ïðïßåò áðïôåëïýíôáé áðü

÷Üëõâá ðÜ÷ïõò 3mm Þ 4mm óå ïðïéïäÞðïôå åðéèõìçôü ìÞêïò êáé áðü ðåôáëïýäåò

áíáñôÞóåùò, ïé ïðïßåò áðïôåëïýíôáé áðü ëåðôü Ýëáóìá ÷Üëõâá ãéá ôçí ñýèìéóç ôçò ïñïöÞò.

Ä) ÓÕÍÄÅÓÌÏÉ – ÔÕÐÏÓ C S 200- 300

Ìåôáîý ôùí ëùñßäùí åßíáé äõíáôüí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óýíäåóìïé, ïé ïðïßïé áðïôåëïýíôáé

áðü Ýëáóìá Áëïõìéíßïõ, üðùò ç ëùñßäá, äéáìïñöùìÝíïé êáôÜëëçëá ãéá ôçí Ýíùóç ôùí

ëùñßäùí åöüóïí ÷ñåéáóôåß ðñïÝêôáóç ôïõ ìÞêïõò ôùí.
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WALL TRIM DETAILASSEMBLY DETAIL

DETAIL A-A

Supporting beam connector

Strip connector
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