
PA010 TECH
Puszka gniazda. 
Wyjście łamane. 
System ANTIBLOCK.
Dekiel tymczasowy.
Do wmurowania.  

Przy wykonywaniu I etapu instalacji należy podjąć decyzję dotyczącą gniazd ssących. Każdy typ (AIR,TECH,QUADRO itd)
posiada inne puszki gniazd, które muszą być zamontowane w ścianach przed tynkowaniem. Wszystkie puszki 
przeznaczone do wmurowania posiadają w komplecie dekle zabezpieczające instalację przed ewentualnym jej
uszkodzeniem w czasie budowy. Po całkowitym wykończeniu ścian (otynkowaniu i pomalowaniu) usuwa się dekiel,
montując gniazdo. System ANTIBLOCK zabezpiecza instalację przed wprowadzeniem do niej długich przedmiotów które
mogłyby ją zablokować w trakcie użytkowania.     

PUSZKI GNIAZD

            Przemyślane.

PA012 AIR/LOGIC
Puszka gniazda.
Wyjście łamane.
System ANTIBLOCK.
Dekiel tymczasowy.
Do wmurowania i płyt KG.  

CF080            Wieszak centrali, metalowy do
wmurowania. Zalecany w pierwszym
etapie instalacji w budynkach 
nowobudowanych. Zapewnia stabilny i
łatwy montaż centrali jednofazowej.

CF103

Klej do łączenia elementów instalacji 
centralnego odkurzania z PVC.

tubka 125g z dozownikiem

CF105 puszka 250g z pędzelkiem 

CF108 puszka 500g z pędzelkiem 

AT260 Korek do kontroli instalacji
do puszki gniazda TECH

AT261 Korek do kontroli instalacji 
do puszki gniazda AIR, LOGIC
i QUADRO

AT250 Smar poślizgowy w tubce.
150g. Ułatwia montaż gniazd. 

PE 653 Obejma niebieska z kołkiem 
do rur PVC d.50

ELEMENTY DODATKOWE

CF102 tubka 60g z dozownikiem

PA080 ECLETTIS

PA314 ECLETTIS

Zestaw puszki gniazda.
System ANTIBLOCK.
Dekiel tymczasowy.    

Zestaw dodatkowy 
do płyt KG.    

PA022 AIR/LOGIC
Puszka gniazda.
Wyjście proste.
Dekiel tymczasowy.  
Do wmurowania
i płyt KG.  

TECH 
Puszka gniazda. 
System ANTIBLOCK.
Do płyt KG 

PA025 

PA030
wyjście łamane.    

wyjście proste.    

PA062 QUADRO
Puszka gniazda.
Okrągła 
Wyjście łamane
Dekiel tymczasowy.  
Do płyt KG.
System ANTIBLOCK  

PA060

PA061

Wyjście łamane.
System ANTIBLOCK
    

QUADRO 
Puszka gniazda 
Dekiel tymczasowy.
Do wmurowania i płyt KG.   

Wyjście proste.   

PA033 SWEEPER
Puszka szufelki 
automatycznej.
Do wmurowania.
Umożliwia montaż 
szufelki w ścianie.

PA020 TECH
Puszka gniazda. 
Wyjście proste.
Dekiel tymczasowy.  
Do wmurowania.  

PA045 FLOOR
Puszka gniazda. 
Montaż w podłodze.
Wyjście proste.
Aluminiowe.

PA040 FLOOR
Puszka gniazda.
Montaż w podłodze.
Wyjście łamane.
Aluminiowe.

   Zawiera elementy umożliwiające
   podłączenie do instalacji rurowej.
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