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	Text1: Jellemzők- örökéletű koncepció egyenes panelokkal- klipszekkel felszerelhető rendszer- falitáblák- falsíkra merőleges táblák (kétoldalas, konzolos)- függesztett táblák- lopás és vandalizmus gátló végzárókkal- modul-rendszerű, kimeríthetetlen kombinációs  lehetőségekkel- műanyag végzárókkal- 3 fajta alumínium élzárási lehetőséggel (klasszikus,  félköríves, háromszögletű)- 9 különböző magasságú standard előlappal  (sima profillal)- 6 különböző magasságú standard sínes előlappal  (beilleszthető betéthez)- 2 variálható közbenső profillal, mely minden   mérethez beilleszthető- egyszerű alumínium rendszer, mely megfelel  az építészeti és biztonsági követelményeknek
	Text3: A Triline DeSign  egyenes vonalvezetésével a modern divatirányzatot követi.A Triline DeSign termékvonala egyszerű és elegáns. Hagyományos, de többfunkciós eligazító-tábla, mely szinte valamennyi építészeti környezetben megfelelő megoldást nyújt.
	Text5: TARTALOMJEGYZÉKAlumínium profilok és műanyag alkatrészek Ajtónévtáblák Fali táblákFalsíkra merőleges „zászló” táblák (kétoldalú, konzolos) Függesztett táblák Összetett /névjegyzék/ táblák Asztali névtáblák Méretek Vészjelző táblák
	Text7: Oldal 1.2 1.4 1.16 1.18 1.20 1.22 1.26 1.28 1.30
	Text8: Cikkszám
	Text10: Szélesség
	Text11: betét méret
	Text12: Alaplap - sima profil
	Text13: A sima alap profilok vastagsága 1,5 mm és 3 mm között van, így gravírozhatók és Braille írással is feliratozhatók.
	Text2: A sínes profil lehetővé teszi bármilyen 1,75 mm-nél nem vastagabb betét beillesztését.
	Text4: Sínes profilok
	Text6: Illesztő és tartó profilok
	Text9: Ezek a variálható illesztő profilok lehetővé teszik A4-nél nagyobb betétek beillesztését, így pl nagyobb térképek is megjeleníthetőek egy összetett táblán. 
	Text14: Oldal profilok
	Text15: Az oldalprofilok valamennyi jelzőtáblánál használhatók, a kis ajtónévtábláktól, az összetett táblákig.
	Text16: Közbenső profilok
	Text17: A közbenső profilok csak az oldalprofilokkal együtt használhatók. (TLEKC és TLEKR oldalprofilokkal együtt)
	Text18: Alsó-felső záróprofilok
	Text19: Az alsó-felső záróprofilok csak az oldalprofilokkal együtt használhatók.A TLCLAT a TLEKC oldalprofillal,a TLRAD a TLEKR oldalprofillal.
	Text20: Támasztó profilok
	Text21: 80 cm-nél hosszabb egyedi profilok esetén javasolt a láthatatlan támasztó profilok alkalmazása (függőlegesen).
	Text22: Függsztő rendszerek
	Text23: acél kábel hossza 1200 mm
	Text24: A TLOPH függesztő rendszer csatlakozó elemei alumíniumból készültek, így tűzállóak, könnyen felszerelhetőek és egyszerűen cserélhetőek. A 1,5 mm vastag acélkábel terhelhetősége 160 kg. A táblák a láthatatlan TLEST/TLDST csatlakozóelemek segítségével felfüggeszthetők. 
	Text25: Sima műanyag végzárók
	Text26: Alumínium profilok és műanyag alkatrészek
	Text27: Trilne kód-magyarázat
	Text28: Sima és sínes profilok
	Text29: sima és dupla (kétoldalas)  végzárók
	Text30: TL = Triline31 = 31 mm széles profilS = sínes profil-B = natur-S = eloxált-G - arany-oxált
	Text31: TL = TrilineE = sima végzáróD = kétoldalas végzáró93 = 93 mm hosszú végzáró-B = fekete-G = szürke
	Text32: Lopás- és vandalizmus gátló bepattintós végzárók a falhoz rögzítéshez. A TLCLJ klipszekkel együtt használandók.A végzárók műanyag és üvegrost keverékéből készültek, így rugalmasak, nem törékenyek.  
	Text33: Kétoldalas végzárók
	Text34: Kétoldalas táblák végzárásához. (falra merőleges konzolos "zászló"-táblákhoz és függesztett térbeli táblákhoz).
	Text35: A végzárók műanyag és üvegrost keverékéből készültek, így rugalmasak, nem törékenyek.
	Text36: Asztali névtáblák végzárói
	Text37: Elérhető 2 méretbenTLDW31: 31 mm széles profilokhozTLDW62: 62 mm-es vagy 2 db 31 mm-es profilhozÖsszeszereléséhez szükség van TLDBW elzáró elemre is!
	Text38: Klipszek
	Text39: TLCLJ bepattintós klipszek a sima műanyag végzárókkal vagy a TLJAZ2 oldalprofillal együtt használandó.A TLCLI klipszet a TLEKC és TLEKR oldalprofilokkal, közbenső profilokkal és támasztó profilokkal használható. Rugalmas, nem törhető anyagból.
	Text40: Biztonsági záróelem / oldlzárás
	Text41: A TLAND bepattintós lopás-gátló biztonsági záróelem mindenfajta fali-táblához oldalzárással együtt. 
	Text42: Biztonsági záróelem /asztali névtáblákhoz
	Text43: TLDBW bepattintós záróelem asztali névtáblák profiljainak rögzítéséhez.
	Text44: Biztonsági záróelem /Kétoldalas záróvégekhez
	Text45: TLDWA bepattintós záróelem kétoldalas alumínium profilok és záróvégük blokkolásához konzolos és függesztett tábláknál.
	Text46: Oldalzáró sapkák
	Text47: TLSCR3 csavar az oldalzáró sapkákhoz, mely a TLCLI/TLCLJ klipszek megfelelő oldalrögzítését biztosítja.
	Text48: Csavar
	Text49: Oldalzáró sapkák az oldalzáró profilokhoz.TLCLAS a TLEKC oldalprofilhoz,TLRADS a TLEKR oldalprofilhoz,TLJAZS a TLJAZ2 oldalprofilhoz.
	Text50: Sarokelemek
	Text51: Ezek a sarokelemek az oldalprofilokkal és alsó-felső profilokkal együtt használhatók.TLHCS a TLEKC, TLCLAT-hezTLHRA a TLEKR, TLRAD-hez
	Text52: Triline kulcs
	Text53: A Triline kulcs segítségével a bepattintott profilok a táblákból szétszedés nélkül eltávolíthatók vagy cserélhetők.Rozsdamentes acél fej és műanyag nyél.
	Text54: FÉLKÉSZ TERMÉK KATALÓGUS - ÚTMUTATÓ
	Text55: 
	Text56: Az alumínium (sima vagy sínes) profilok a klipszekbe bepattinthatók és vandalizmus és lopás-gátló műanyag végzárókkal lezárhatók. (31-248 mm) Könnyen összeszerelhető. Ideális névtáblák, helység-nevek, fali eligazító táblák, vészjelző táblák megjelenítéséhez. 
	Text57: ALKALMAZÁSOK
	Text58: FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
	Text59: Triline profilok
	Text60: fólia-grafika digitális nyomtatásgravírozás ADABraille feliratozás felületi nyomtatás
	Text61: Falra szerelhető
	Text62: 1/ tiplivel-csavarral    rögzíthető2/ kétoldalas    ragasztóval    letisztított    felületre    ragasztható3/ Folyékony    ragasztóval    rögzíthető
	Text63: EGYOLDALAS VÉGZÁRÓKstandard színek:-Fekete-Szürke
	Text64: A standardtól eltérő szín-igénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz a színek, árak és szállítási határidők tekintetében.
	Text65: PROFILOK 3500 mm standard hosszúságbanstandard felületek:- Natur alumínium- eloxált alumínium- arany-oxált alumínium
	Text66: Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az árak és szállítási határidők tekintetében.
	Text67: - Vandalizmus elleni végzárók- Könnyen összeszerelhető  kivitel
	Text68: TL-62-S: 62 mm széles sima profilTLCLJ-B: klipsz egyoldalas végzárókhozTLE155-B: egyoldalas vandalizmus elleni végzáróTL31S-S: 31 mm széles sínes profilTL31-S: 31 mm széles sima profilTL31-S: 31 mm széles sima profil
	Text69: Keresztmetszet - műanyag végzáró
	Text70: Vandalizmus elleni védelem
	Text71: DeSign Műanyag végzárók
	Text72: A fenti variációk csak választási lehetőségeket mutatnak a végtelen számú kombináció közül, melyet a Triline rendszer elemeiből képezhet. További opciókat talál a 17. oldalon.
	Text73: "S" betű jelöli a sínes profilokat
	Text74: NÉVTÁBLÁK
	Text75: Összeszerelés
	Text76: Az alumínium (sima vagy sínes) profilok az oldalprofilokba előzőleg becsúsztatott klipszekbe bepattinthatók, majd a műanyag végzárókkal lezárandók.Lopás-gátló műanyag egységek beékelődnek a klipszek közé. Ideális névtáblák, helység-nevek, fali eligazító táblák,névjegyzékek, útmutató táblák stb... megjelenítéséhez. 
	Text77: BEILLESZTÉSEK
	Text78: Triline profilok
	Text79: A sínes profilokba 1,75 mm vastagságig bármilyen anyagú betét beilleszthető.
	Text80: FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
	Text81: Falra szerelhető
	Text82: 1/ tiplivel-csavarral    rögzíthető2/ kétoldalas           ragasztóval     letisztított     felületre      ragasztható3/ Folyékony       ragasztóval     rögzíthető
	Text83: LOPÁSGÁTLÁS
	Text84: TLSCR3:  csavar az                 oldalzárókhozTLCLAS-B: Klasszikus                   oldalzáróTLAND-B: Lopásgátló pecekTLCLI-B: klipszTLEKC-S: Klasszikus                 oldalprofil
	Text85: KeresztmetszetKlasszikus oldalprofil
	Text86: lopásgátló egység
	Text87: OldalzárókStandard színekben:- Fekete- Szürke
	Text88: A standardtól eltérő szín-igénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz a színek, árak és szállítási határidők tekintetében.
	Text89: OLDALPROFILOK3500 mm standard hosszúságbanstandard felületek: - Natur alumínium - eloxált alumínium - arany-oxált alumínium
	Text90: Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az árak és szállítási határidők tekintetében.
	Text91: DeSign Klasszikus oldalzárók
	Text92: "S" betű jelöli a sínes profilokat
	Text93: Nem találta meg amire szüksége van? Hívjon bennünket, segítünk megtalálni a megoldást!
	Text94: "Útmutató Megoldások"
	Text95: "Útmutató Megoldások"
	Text96: "Útmutató Megoldások"
	Text97: "Útmutató Megoldások"
	Text98: Az alsó-felső profilok az oldalprofilokkal együtt használhatók és sarokelemekkel összeállíthatók. Lopás elleni védelemmel. Ideális névtáblák, helység-nevek, névjegyzékek, útmutató táblák stb... megjelenítéséhez. 
	Text100: Összeszerelés
	Text101: ALKALMAZÁSOK
	Text102: Összeszerelés
	Text103: fólia-grafika digitális nyomtatásgravírozás ADABraille feliratozás felületi nyomtatás
	Text104: Triline profilok
	Text105: Falra szerelhető
	Text106: FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
	Text107: 1/ tiplivel-csavarral    rögzíthető2/ kétoldalas    ragasztóval    letisztított    felületre    ragasztható3/ Folyékony    ragasztóval    rögzíthető
	Text108: NÉVTÁBLÁK
	Text109: LOPÁSGÁTLÁS
	Text110: A standardtól eltérő szín-igénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz a színek, árak és szállítási határidők tekintetében.
	Text111: SAROKELEMEK Classic kerethezStandard színekben:- Fekete- Szürke
	Text112: ALSÓ-FELSŐ PROFILOK3500 mm standard hosszúságbansatndard felületek:- Natur alumínium- eloxált alumínium- arany-oxált alumínium
	Text113: Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az árak és a szállítási határidők tekintetében.
	Text114: TLSCR3: csavar a Classic keret sarokeleméhezTLHCS-B: Sarokelem a Classic kerethezTLCLI-B: KlipszTLEKC-S: Classic oldalprofilTLCLAT-S: Alsó-felső profil
	Text115: DeSign  Classic  keretek
	Text117: A fenti variációk csak választási lehetőségeket mutatnak a végtelen számú kombináció közül, melyet a Triline rendszer elemeiből képezhet. További opciókat talál a 17. oldalon.
	Text119: "S" betű jelöli a sínes profilokat
	Text120: "ÚTMUTATÓ  MEGOLDÁSOK"
	Text121: Az alumínium (sima vagy sínes) profilok az oldalprofilokba előzőleg becsúsztatott klipszekbe bepattinthatók, majd a műanyag végzárókkal lezárandók.Lopás-gátló műanyag peckek beékelődnek a klipszek közé. Ideális névtáblák, helység-nevek, fali eligazító táblák,névjegyzékek, útmutató táblák stb... megjelenítéséhez. 
	Text122: Összeszerelés
	Text123: NÉVTÁBLÁK
	Text124: 
	Text125: BEILLESZTÉSEK
	Text126: FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
	Text127: Trilnie profilok
	Text128: A sínes profilokba 1,75 mm vastagságig bármilyen anyagú betét beilleszthető.
	Text129: Falra szerelhető
	Text130: 1/ tiplivel-csavarral    rögzíthető2/ kétoldalas    ragasztóval    letisztított    felületre    ragasztható3/ Folyékony    ragasztóval    rögzíthető
	Text131: LOPÁSGÁTLÁS
	Text133: TLSCR3: csavar az oldalzárókhozTLCLAS-B: íves oldalzáróTLAND-B: Lopásgátló pecekTLCLI-B: KlipszTLEKRS: félköríves oldal profil
	Text134: KersztmetszetFélköríves oldalprofil
	Text135: Lopásgátló pecek
	Text136: OLDALZÁRÓKStandard színekben:- Fekete- Szürke
	Text137: A standardtól eltérő szín-igénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz a színek, árak és szállítási határidők tekintetében.
	Text138: ALSÓ-FELSŐ PROFILOK3500 mm standard hosszúságbansatndard felületek:- Natur alumínium- eloxált alumínium- arany-oxált alumínium
	Text139: Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az árak és a szállítási határidők tekintetében.
	Text140: DeSign  Félköríves  Oldalprofilok
	Text141: "S" betű jelöli a sínes profilokat
	Text142: Nem találta meg amire szüksége van? Hívjon bennünket, segítünk megtalálni a megoldást!
	Text143: "ÚTMUTATÓ  MEGOLDÁSOK"
	Text144: Az alsó-felső profilok a félköríves oldalprofilokkal együtt használhatók és sarokelemekkel összeállíthatók. Lopás elleni védelemmel. Ideális névtáblák, helység-nevek, névjegyzékek, útmutató táblák stb... megjelenítéséhez. 
	Text145: Összeszerelés
	Text146: NÉVTÁBLÁK
	Text147: LOPÁSGÁTLÁSCSAVAROK NÉLKÜL SZERELHETŐ
	Text148: TLHRA-B: Félköríves sarokelemTLCLI-B: KlipszTLEKR-S: Félköríves oldalprofilTLRAD-S: Félköríves alsó-felső profil
	Text149: ALKALMAZÁSOK
	Text150: FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
	Text151: Falra szerelhető
	Text152: Triline profilok
	Text153: fólia-grafika digitális nyomtatásgravírozás ADABraille feliratozás felületi nyomtatás
	Text154: 1/ tiplivel-csavarral    rögzíthető2/ kétoldalas    ragasztóval    letisztított    felületre    ragasztható3/ Folyékony    ragasztóval    rögzíthető
	Text155: SAROKELEMEK a félköríves kerethezStandard színekben:- Fekete- Szürke
	Text156: A standardtól eltérő szín-igénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz a színek, árak és szállítási határidők tekintetében.
	Text157: ALSÓ-FELSŐ PROFILOK 3500 mm standard hosszúságbanstandard felületek:- Natur alumínium- eloxált alumínium- arany-oxált alumínium
	Text158: Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az árak és a szállítási határidők tekintetében.
	Text159: DeSign  Félköríves Keret
	Text160: A fenti variációk csak választási lehetőségeket mutatnak a végtelen számú kombináció közül, melyet a Triline rendszer elemeiből képezhet. További opciókat talál a 17. oldalon.
	Text161: "S" betű jelöli a sínes profilokat
	Text162: "ÚTMUTATÓ  MEGOLDÁSOK"
	Text163: Az alumínium (sima vagy sínes) profilok az oldalprofilokba előzőleg becsúsztatott klipszekbe bepattinthatók, majd a műanyag végzárókkal lezárandók.Lopás-gátló műanyag peckek beékelődnek a klipszek közé. Ideális névtáblák, helység-nevek, fali eligazító táblák,névjegyzékek, útmutató táblák stb... megjelenítéséhez. 
	Text164: Összeszerelés
	Text165: BEILLESZTÉSEK
	Text166: FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
	Text167: Triline profilok
	Text168: Falra szerelhető
	Text169: A sínes profilokba 1,75 mm vastagságig bármilyen anyagú betét beilleszthető.
	Text170: 1/ tiplivel-csavarral    rögzíthető2/ kétoldalas    ragasztóval    letisztított    felületre    ragasztható3/ Folyékony    ragasztóval    rögzíthető
	Text171: LOPÁSGÁTLÁS
	Text172: TLSCR3: csavar az oldalzárókhozTLJAZ2: JaZz oldalzáróTLAND-B: Lopásgátló pecekTLCLJ-B: Klipsz a Jazz oldalprofilhozTLJAZ2-S: JaZz oldalprofil
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	Text178: Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az árak és a szállítási határidők tekintetében.
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	Text192: műanyag
	Text193: egyenes
	Text194: félköríves
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	Text201: Megjegyzés:      Ezekkel az extra profilokkal                          meghosszabbíthatja az előző oldalakon                          bemutatott névtáblákat, fali táblákatPéldául:             420 mm hosszúságú "Classic" keretes                          táblára lenne szüksége, de 2*62 mm                          helyett  4*62 mm-es profilokkal.Megrendelése:  1* (Wc203 + (Ex127 *2))=                          A fali tábláhot 1 db 124 mm-es felső profil                          és 4 db 62 mm-es profil szükséges                          "Classic" keretben 420 mm hosszúságban.
	Text99: NÉVTÁBLÁK
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	Text132: Dupla műanyag végzárók kétoldalas konzolos vagy függesztett táblákhoz (62-248 mm).Lopás-elleni védelem: műanyag lopásgátló egységek ékelődnek a profilok és a végzárók közé.Ideális épület szintjelzések, vészjelzők... jelölésére.
	Text186: Lopás elleni védelemCsavarok nélkül összeszerelhető
	Text202: ALKALMAZÁSOK
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	Text204: Triline profilok
	Text205: oldalról
	Text206: fólia-grafika digitális nyomtatásgravírozás ADABraille feliratozás felületi nyomtatás
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	Text208: Dupla végzárók kétoldalas táblákhozStandard színekben- Fekete - Szürke
	Text209: A standardtól eltérő szín-igénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz a színek, árak és szállítási határidők tekintetében.
	Text210: Profilok 3500 mm hosszúságbanStandard felületek- natur alumínium- eloxált-alumínium- arany-oxált alumínium
	Text211: Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az árak és a szállítási határidők tekintetében.
	Text212: TL155-S: sima profil 155 mmTLDWA-B: lopásgátló egységTLD155-B: dupla végzáró 155 mm
	Text213: KÉTOLDALAS  MŰANYAG  VÉGZÁRÓK
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	Text215: "S" betű jelöli a sínes profilokat
	Text216: Nem találta meg amire szüksége van? Hívjon bennünket, segítünk megtalálni a megoldást!
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	Text220: Kétoldalas műanyag végzárók (62-248 mm), inox-kinézetű felfüggesztő rendszer.Dupla eltartó klipsz feliratok egymás  alá függesztéséhez. Alumínium csatlakozókkal felszerelhető függesztett táblák tűzbiztos megoldást nyújtank.Lopás-elleni megoldás: műanyag lopás-gátló egység illeszkedik a profilok és a végzárók közé.Ideális egyéni és összetett feliratok, vészjelzők... feltüntetésére. 
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	Text222: TLOPH: DeSign függesztő rendszerTL155-S: 155 mm-es sima profilTL62-S: 62 mm-es sima profilTLD155-B: 155 mm-es kétoldalas                                     végzáróTLDWA-B: lopásgátló egységTLD62-B:62 mm-es kétoldalas                    végzáróTLDSV-S: dupla eltartó klipsz 
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	Text227: Függesztett
	Text228: Tiplivel-csavarral rögzíthető
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	Text231: Profilok 3500 mm hosszúságbanStandard felületek- natur alumínium- eloxált-alumínium- arany-oxált alumínium
	Text232: Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az árak és a szállítási határidők tekintetében.
	Text233: Keresztmetszet:függesztett rendszer
	Text234: KÉTOLDALAS  MŰANYAG  VÉGZÁRÓK
	Text235: A fenti variációk csak választási lehetőségeket mutatnak a végtelen számú kombináció közül, melyet a Triline rendszer elemeiből képezhet. 
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	Text237: ÖSSZETETT  TÁBLÁK
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	Text246: 1/ tiplivel-csavarral    rögzíthető2/ kétoldalasú    ragasztóval    letisztított    felületre    ragasztható3/ Folyékony    ragasztóval    rögzíthető
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	Text248: Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az árak és a szállítási határidők tekintetében.
	Text249: TL124-S: 124- mm-es sima profilTLOND-B: tartó profilTL31-S: 31 mm-es sima profilTLTUS-S: elválasztó profilTLCLI-B: klipszTL62S-S: 62 mm-es sínes profil
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	Text274: BEILLESZTÉSEK
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	Text295: MINTÁK - Asztali névtáblákra
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	Text298: A fenti variációk csak választási lehetőségeket mutatnak a végtelen számú kombináció közül, melyet a Triline rendszer elemeiből képezhet. 
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