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Az Alliance kiemeli vállalkozásának lendületességét és dinamizmusát –
elliptikus oldalzárása különleges megjelenést biztosít.

Jellemzők
- teljesen új fejlesztésű termék-csoport
- bepattintós rendszer, modern megjelenés
- elemes és könnyen cserélhető
- egyedülálló műanyag oldalzárások: rendkívül
keskeny oldalzáró csík vagy modern elliptikus
oldalzárás
- 9 különböző magasságú standard előlappal
(sima profillal)
- 6 különböző magasságú standard sínes előlappal
(beilleszthető betéthez) többek között 15,5 mm-es
közbenső profillal, mely speciális elválasztási
lehetőséget ad a névjegyzék-táblák, összetett
eligazító-táblák esetén
- a sínes profilba A4-es méret is beilleszthető
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Alliance
Sima profilok

Cikkszám

Szélesség

betét méret

A sima alap profilok vastagsága
1,5 mm és 3 mm között van, így
gravírozhatók és Braille írással is
feliratozhatók.

Sínes profilok
A sínes profil lehetővé teszi
bármilyen 1,75 mm-nél nem
vastagabb betét beillesztését.

Triline kód-magyarázat

Sima és sínes profilok

Alliance végzárók

TL = Triline

TL = Triline

31 = 31 mm széles profil

EE = elliptikus végzáró
EC = Classic végzáró

S = sínes profil
-B = natur
Illesztő és tartó profilok

Ezek a variálható illesztő profilok
lehetővé teszik A4-nél nagyobb
betétek beillesztését, így pl
nagyobb térképek is
megjeleníthetőek egy összetett
táblán.

-S = eloxált

93 = 93 mm hosszú végzáró
-B = fekete
-G = szürke

-G - arany-oxált

Oldal profilok

Az oldalprofilok valamennyi
jelzőtáblánál használhatók, a kis
ajtónévtábláktól, az összetett
táblákig.

Alsó-felső záróprofilok

Az alsó-felső záróprofilok csak az
oldalprofilokkal együtt
használhatók.
A TLHCS a TLEKC, TLCLAT
oldalprofillal,
a TLHRA a TLRAD a TLEKR
oldalprofillal.

Közbenső profilok

A közbenső profilok csak az
oldalprofilokkal együtt
használhatók. (TLEKC és TLEKR
oldalprofilokkal együtt)

Támasztó profilok
80 cm-nél hosszabb egyedi
profilok esetén javasolt a
láthatatlan támasztó profilok
alkalmazása (függőlegesen).
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Alumínium profilok és műanyag alkatrészek

Elliptikus műanyag végzárók

Biztonsági záróelem / oldalzáráshoz

Falra csavarozható elliptikus
műanyag végzárók.
Segítségükkel kombinálhatók a
különböző szélességű profilok
15,5 mm-217 mm.

A TLAND bepattintós lopás-gátló
biztonsági záróelem mindenfajta
fali-táblához oldalzárással együtt.

Csavarok
TLSCR3 csavar az oldalzáró
sapkákhoz, mely a TLCLI/TLI15
klipszek megfelelő oldalrögzítését
biztosítja.
Classic végzárók

Oldalzáró sapkák

Nagyon keskeny egyenes falra
csavarozható műanyag végzárók.
Segítségükkel kombinálhatók a
különböző szélességű profilok
15,5 mm-217 mm.

Oldalzáró sapkák az oldalzáró
profilokhoz.
TLCLAS a TLEKC oldalprofilhoz,
TLRADS a TLEKR oldalprofilhoz.

Sarokelemek Alliance kerethez
Klipszek

A TLCLI klipsz a TLEKC és TLEKR oldalprofilokkal, közbenső profilokkal és támasztó
profilokkal használható. Rugalmas, nem törhető anyagból.
TLCLI15 a TL15S, TL46 profilok TLEKC és TLEKR profilokhoz történő szereléséhez
használható.

Ezek a sarokelemek az
oldalprofilokkal és alsó-felső
profilokkal együtt használhatók.
TLHCS a TLEKC, TLCLAT-hez
TLHRA a TLEKR, TLRAD-hez

Triline kulcs

A Triline kulcs segítségével a
bepattintott profilok a táblákból
szétszedés nélkül eltávolíthatók
vagy cserélhetők.
Rozsdamentes acél fej és
műanyag nyél.

Megjegyzés:
A Triline kulccsal TLAND-B
lopás-gátló egységgel ellátott
profilt nem tudunk eltávolítani!

1. Az oldalzárástól min 50 mm
távolságba illessze be a Triline
kulcsot vízszintesen a profilok
közé,

2. Húzza a kulcsot visszafelé, a
klipszből kipattan a profil és
kiszedhető a táblából.

"Útmutató Megoldások"
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Alliance

Összeszerelés
Elliptikus
és Classic
egyenes
keskeny
oldalzárással

BEILLESZTÉSEK
Triline profilok

A sínes profilokba
1,75 mm
vastagságig
bármilyen anyagú
betét beilleszthető.

Könnyen összeszerelhető

ALKALMAZÁSOK
Triline profilok
fólia-grafika digitális
nyomtatás
gravírozás ADA
Braille feliratozás
felületi nyomtatás

TL15S-S: 15,5 mm-es sínes profil

SZERELÉSI
LEHETŐSÉGEK

TL62-S: Sima profil

Falra szerelhető

TLEE124-B: Elliptikus műanyag
oldalzárás
TL31-S: 31 mm-s sima profil

1/ tiplivel-csavarral
rögzíthető
2/ kétoldalas
ragasztóval
letisztított
felületre
ragasztható
3/ Folyékony
ragasztóval
rögzíthető

Két különböző oldalzárás

Alliance végzárók
Standard színekben

keskeny egyenes

- Fekete
- Szürke
A standardtól eltérő szín-igénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz
a színek, árak és szállítási határidők tekintetében.

Profilok
3500 mm hosszúságban

elliptikus

Standard felületek
- natur alumínium
- eloxált-alumínium
- arany-oxált alumínium

Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi
képviselőnkhöz az árak és a szállítási határidők tekintetében.
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NÉVTÁBLÁK és Fali Táblák

A 15,5 mm-es sínes profil és a 46 mm-es sima profil a 15,5 mm-es klipsz
segítségével kombinálható és oldalzárással vagy kerettel zárható.

Összeszerelés
Oldalzárással
vagy kerettel
készíthető
táblák

Lopás elleni védelem

TL186-S: 186 mm-es sima
profil

TLCLAT-S: Classic alsó-felső
profil
TLHCS-B: Classic kerethez
sarokelem
TLCLI-B: klipsz a Classic
oldalzáráshoz
TLEKC-S: Classic oldalzárás
TL15S-S: 15,5 mm-es
közbenső profil
TL46-S: 46,5 mm-es sima profil
klipsz a 15,5 és 46,5 mm-es
profilokhoz
TL93-S: 93 mm-es sima profil
TLSCR3: csavar a
sarokelemhez

egyenes oldalzárás

egyenes keret

Félköríves oldalzárás

félköríves keret
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Classic végzárók

"S" betű jelzi a
sínes profilokat

Nem találta meg amire szüksége van? Hívjon bennünket, segítünk megtalálni a megoldást!
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Elliptikus oldalzárású Névtáblák

A fenti variációk csak választási lehetőségeket mutatnak a végtelen számú kombináció közül,
melyet a Triline rendszer elemeiből képezhet.
További variációkért tekintse meg a 7., 8. oldalt.

"S" betű jelzi a
sínes
profilokat
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Classic végzárók

"S" betű jelöli a
sínes profilokat

Megjegyzés: Ezekkel az extra profilokkal bővíthetők a
táblák a fenti minták szerint.

Például:
3 db 186 mm hosszúságú Classic oldalzárású névtábla esetén:
5 szál 15,5 mm-es sínes profil és 3 db 15,5 mm-es sínes profil szükséges
anélkül, hogy a méret módosulna.
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Elliptikus oldalzárású Névtáblák

Megrendelés: 5* (Ac214)
1* (Ac212)
5 Classic néctábla 46,5 mm-es profilokkal és 5 db 15,5 mm-es sínes profil.
1 Classic névtábla 46,5 mm-es profillal és 3 15,5 mm-es sínes profillal.

"S" betű jelöli a
sínes profilokat

"Útmutató Megoldások"
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"S" betű jelöli
a sínes
profilokat

Nem találta meg amire szüksége van? Hívjon bennünket, segítünk megtalálni a megoldást!
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A fenti variációk csak választási lehetőségeket mutatnak a végtelen számú kombináció közül, melyet
a Triline rendszer elemeiből képezhet.

"Útmutató Megoldások"
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"S" betű jelöli
a sínes
profilokat
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