
GNIAZDA SSĄCE I AKCESORIA

Specjalne.

PA510             ACTIVE do akcesoriów d40

PA516             SIMPLE do akcesoriów d40

PA400             Kolor biały z zestawem montażowym.
 

 

SWEEPER ACTIVE Szufelka - gniazdo uruchamiane nogą. Do użytku ze zwykłą szczotką na kiju. Do zabudowania w meblach
bezpośrednio przy podłodze. Może stanowić uzupełnienie instalacji wyposażonej w normalne gniazda ssące. 

 

PA405             Kolor czarny z zestawem montażowym.

 

 

PA410            Kolor biały.

 
PA415             Kolor czarny.

 

GS910             Szufelka w jednym z 20 innych kolorów niż 
             biały, czarny lub szary metalizowany. 
             

 

PA551             Kluczyk do gniazda FLOOR
             i AIR PROTECT.

PA115            ACTIVE kremowe d32

PA115C               CONTACT kremowe d32

PA111            ACTIVE białe d40

PA116             ACTIVE kremowe d40

PA160             ACTIVE białe z zamkiem d32

PA165             ACTIVE kremowe z zamkiem d32

FLOOR Gniazdo ssące podłogowe,
             aluminiowe, matowe.

PA510             ACTIVE do akcesoriów d32

PA516             SIMPLE do akcesoriów d32

PA161             ACTIVE białe z zamkiem d40

PA166             ACTIVE kremowe z zamkiem d40

PA110

            Gniazda TECH 

PA110C               CONTACT białe d32

            TECH gniazdo ssące.             TECH gniazdo zamykane na klucz.

Zestaw montażowy w komplecie z PA400, PA405,PA407:
1. kolano do instalacji „na sztywno” lub „elastycznie”
2. wąż d50 o długości 25cm.
3. opaska metalowa d50 sztuk 2

 

Przedłużacze modułowe umożliwiające
montaż gniazda do puszki zamontowanej 
zbyt głęboko. Hermetyczne połączenie. 

PA309              AIR, LOGIC, QUADRO 
              głębo. 0,5 do 4cm. 

PA311              TECH głębo.1,5 do 5cm. 

PA312              FLOOR głębo. 3 cm. 

PA313              FLOOR głębo. 2 cm. 

PA034              
AIR Ramka 
umożliwiająca
naprawę źle 
wykończonego
tynku wokół 
puszki gniazda.
Pozwala na precyzyjne
zlicowanie puszki z tynkiem.

PA580 AIR
             
Zestaw 
zabezpieczający
przed wilgocią.
Niezbędny przy
montażu gniazd
AIR bezpośrednio
na zewnętrznej elewacji budynku.
Zabezpiecza gniazdo przed działaniem
deszczu, śniegu itp.

Gniazdo 
montowane
bez puszki 
bezpośrednio 
na rurociągu. 
d32

PA450 
ESTERNO 
ACTIVE IP 44

PA460

PA465

INDUSTRIAL ACTIVE  Gniazdo z MOPLENU 
do montażu bezpośrednio na rurociągu.
Do intensywnego, ciężkiego użytku.
 

PA470

PA475

             ACTIVE d32  
              SIMPLE d32

             ACTIVE d40 Klasa IP65  
              SIMPLE d40

Gniazdo 
montowane
bez puszki 
bezpośrednio 
na rurociągu. 
d32

PA455 
ESTERNO 
CONTACT 

PA490             Zestaw montażowy d63

PA417             Kolor szary metalizowany.

PA407             Kolor szary metalizowany z zestawem montaż.

PA038             Ramka wykończeniowa stal INOX.

PA036             Ramka wykończeniowa koloru białego.

PA037             Ramka wykończeniowa koloru czarnego.

PA033             Kaseta stalowa do montażu w ścianie murowanej.
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            ACTIVE białe d32


