FÉLKÉSZ TERMÉK KATALÓGUS - ÚTMUTATÓ
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Kültéri időtálló, többfunkciós táblák.
Az Exterior termékcsoport a kültéri használat
követelményeknek megfelelően lett kialakítva,
beltéren is alkalmazható.
Ez a sokoldalú rendszer, más anyagokkal
ötvözve vagy önmagában alkalmazva kreatív
és tartós megjelenést biztosít.

Jellemzők
- csőprofilból és panelokból álló rendszer
- talplemez a különböző berendezésekhez,
jelzőtáblákhoz
- elemes rendszerű és tartós
- a legtöbb oszloppal (már meglévő oszlopokkal is)
kombinálható
- 4 különböző standard magasság
- 2 illesztési lehetőség
- síkból kiálló táblák vagy „zászló” típusú több irányba
mutató eligazító-oszlopok
- nagy méretű táblák beillesztése is lehetséges
- beltéri alkalmazás
- könnyen átalakítható modulrendszerű felépítés
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Exterior termékek
Doboz profilok

Cikkszám

profil szélesség

betét vastagság

A TLB50, TLB100 és TLB250
dobozprofilok normál
feliratozásán túl, nagyméretű
panelek beillesztése
lehetséges 9 mm
vastagságig.

Rögzítő profilok

Végzárók a doboz profilokhoz

Műanyag végzárók a doboz
profilokhoz, kétoldalas
konzolos táblákhoz.

A TLBEV rögzítő profil mindenféle
csőhöz alkalmazható, végtelen
lehetőséget kínálva a kültéri
táblákhoz (Háromszög, négyszög
alapú táblákhoz...) és konzolos
irányjelző oszlopokhoz.

Rés-tömítő profil
A TLPR60 és TLPR90 csőprofilok
és a TLBEV rögzítő profil illesztési
hézagának fedéséhez a doboz
profilok által nem kitöltött résekhez.

Zárósapka
Műanyag záróvég a TLBEV
csőhöz rögzítő profilhoz.

Rögzítési lehetőség 1.

Csőprofilok
Aluminium csövek egy
bevágással.
2 méretben:
- 60 cm átmérővel
- 90 cm átmérővel
Standard hosszúság: 3500
mm
Más hosszméretben is
kérhető 6000 mm-ig.

A TLSLO-t a dobozprofilok
rögzítéséhez a TLPR60-as és
90-es csőhöz és a TLBEV
rögzítő profilhoz.
Nagy kültéri táblákhoz
javasolt.

Rögzítési lehetőség 2.
TLPBE-B rögzíti a dobozprofilokat
a TLPBE-B rögzítő profilba
elkerülvea doboz profil külső
sérüléseit. A TLPBE-B rögzítő
egység beragasztható a doboz
profilba, úgy, hogy a legfeleső és
legalsó doboz profilt csvarral ir
rögzítjük.

Egyszerű rögzítő alapok a csőprofilokhoz

Alumínium fedő sapkák
Alumínium kör alakú csőzáró
sapka TLPR60 és TLPR90.
TLSCR2 csavarral rögzíthető.

Galvanizált acél rögzítő alapok a TLPR60-as és TLPR90-es
csőprofilok lerögzítéséhez. A talp anyagvastagsága: 8 mm.
Más méreteben, színben külön megrendelés esetén kapható.

Adapter
Alumínium profilok a standard
9 mm-es illesztési hézag
csökkentésére.
TLAD2: 9 mm-ről 2,5 mm-re
csökkenti a beillesztési hézagot
TLAD4: 9 mm-ről 4,4 mm-re
csökkenti a beillesztési hézagot
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Exterior

Összeszerelés

Két standard csőprofil 60 mm és 90 mm átmérővel 1 illesztési vájattal, 4 standard dobozprofillal és 2
rögzítési lehetőséggel. A csőhöz rögzítő profil mindenféle formák megjelenítéséhez alkalmas kültéri
táblák esetén. Az "új" adapter profilok lehetővé teszik keskenyebb betétel stabil rögzítését a
csőprofilokba, pl alumínium vagy acél lemez betétek esetén. Ideális parkoló táblák, konzolos eligazító
oszlopok és irányjelző oszlopok kivitelezéséhez...
Rögzítési lehetőség 1
TLBEV-S: rögzítő profil
TLSLO: rögzítő egység a doboz
profilhoz
TLB150-S: 150 mm-es doboz profil

TLBE150-B: 150 mm-es műanyag
végzáró a dobozprofilhoz
TLBTP-B: zárósapka a TLBEV
csőhöz rögzítő profilhoz
TLPR60-S: 60 mm átmérőjű
csőprofil

ALKALMAZÁSOK

BEILLESZTÉSEK

Triline profilok

Triline profilok

fólia-grafika
digitális nyomtatás
felületi nyomtatás

3 különböző szélességű doboz
profil bármilyen anyag
beillesztését lehetővé teszi
9 mm vastagságig.

Rögzítési lehetőség 2
TLSCR2: csavar a TLPBV-B
egység rögzítéséhez
TLPBV-B: Doboz profil rögzítő
egység
TLBEV-S: CSőhöz rögzítő profil
TLSCR1: csavar a TLPBV-B
rögzítő profilhoz

műanyag oldalzárók kétoldalas doboz profilokhoz
FELSZERELÉSI
LEHETŐSÉGEK

Földhöz rögzítendő
1/ galvanizált acél alap
segítségével
2/ lebetonozva
Kétoldalas
TLBEV csőhöz rögzítő profil
függőlegesen a csőprofilhoz
csavarral rögzíthető

Standard színek:
- Fekete
- Szürke

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

Doboz profilok 3500 mm hosszúságban
Standard felületek:
- natur alumínium
- eloxált alumínium
- arany-oxált alumínium

Más hosszúság vagy színigénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz az
árak és szállítási határidők tekintetében.
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Összeszerelés

Összeszerelés

TLB150-S: 150 mm-es doboz profil
TLSLO: rögzítő a doboz profilhoz
TLOPV-S: fedő profil
TLDOP60-B: 60 mm-es cső-sapka
TLPR60-S: 60 mm-es csőprofil
TLPBV-B: rögzítő egység
panel - beilleszthető tábla
TLSLO: a doboz profil rögzítője
TLB50-S: 50 mm-es doboz profil
TLSV60-B: 60 mm-es csőprofilhoz
acél alap

TLSCR1: csavar a csőprofil
rögzítéséhez TLSV60 alaphoz

TLDOP90-B: alusapka 90 mm-es
csőprofilhoz
TLSLO: a doboz profil rögzítéséhez
TLSCR1: csavar a az alusapka
rögzítéséhez
TLAD2: Adapter 2,5 mm-re szűkítő
profil
TLPBV-B: rögzítő egység
TLPR90-S: 90 mm-s cső profil
TLSLO: a doboz profil rögzítéséhez
TLAD2: Adapter 2,5 mm-re szűkítő
profil
TLB50-S: 50 mm-es doboz profil

Beillesztések
Triline profilok
TLAD2: 9 mm-ről 2,5 mm-re
csökkenti a beillesztési vájatot
TLAD4: 9 mm-ről 4,4 mm-re
csökkenti a beillesztési vájatot

TLSV90-B: 90-es csőhöz rögzítő acél
alap
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Exterior - két-oszlopos táblák
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Két-oszlopos táblák

Megjegyzés: Extra profilokkal az Exterior profilok bővíthetők.
Megrendelés: 1 db Ext109 kétoszlopos tábla és 2 db Cfl101 irányjelző oszlop:
A kétoszlopos tábla 1500 mm magas 3 db 150 mm-es doboz profillal, 2 irányjelző oszlop 2500 mm
magas 4 db 150 mm széles 750 mm hosszú doboz profillal.

" Útmutató Megoldások "
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Exterior - konzolos irányjelzők

A Triline modul-szerkezetű információs rendszer
megmozgatja a kreatív emberek fantáziáját!
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Extra Profilok

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

" Útmutató Megoldások "
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