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Jellemzők

Forradalmian új, modulrendszerű íves termékcsoport.
A Triline termékskálájának kimagasló termékcsoportja a Jazz.

- háromszög metszetű alumínium oldalzárás,
zárósapkákkal
- 8 különböző standard magasságú előlap bővítési
lehetőséggel
- 5 különböző magasságú közbenső elem
- 2 variálható közbenső profillal, mely minden
mérethez beilleszthető
- falitáblák
- falsíkra merőleges kétoldalas táblák
- függesztett táblák
- lopás és vandalizmus elleni védelemmel
- modulrendszerű, kimeríthetetlen kombinációs
lehetőségekkel
- egyszerű alumínium rendszer, mely megfelel az
építészeti és biztonsági követelményeknek
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JazZ

Színes profilok rendelése esetén kérjük forduljon helyi képviselőnkhöz az elérhető színskála, árak és szállítási határidők pontosítása miatt.
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Alumínium profilok és műanyag alkatrészek
Függesztő rendszer

JazZ profilok

Cikkszám

Szélesség

betét méret

A TLOPH függesztő rendszer csatlakozó elemei alumíniumból készültek, így tűzállóak, könnyen
felszerelhetőek és egyszerűen cserélhetőek. A 1,5 mm vastag acélkábel terhelhetősége 160 kg.

acél kábel hossza 1200 mm

Klipszek
A TLCLJ bepattintós klipszeket a TLJAZ2 oldalprofillal és műanyag végzárókkal együtt
használható.
Ezek a műanyag klipszek rendkívül rugalmasak, nem törnek.

Oldalzáró profil

Lopásgátló egység az oldalzáráshoz

Az oldalprofil valamennyi táblánál
használható, a kis
ajtónévtábláktól, az összetett
táblákig.

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

Oldalzáró sapkák

csavar

A TLJAZS végzáró sapkák a
TLJAZ2 oldalzáró profilt zárják.

TLSCR3 csavar az oldalzáró
sapkákhoz, mely a TLCLJ klipszek
megfelelő oldalrögzítését
biztosítja.

Illesztő és tartó profilok

Triline kulcs

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

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

Megjegyzés:

Triline profilok

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

TL = Triline

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

J = JazZ "íves"
155 = 155 mm széles profil
S = sínes profil
-480 = 480 mm-es széles profil
-B = natur alumínium

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

"Útmutató Megoldások"
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JazZ - ajtó-névtáblák és fali táblák

Összeszerelés

A JazZ (sima vagy sínes) íves profilok a Jazz 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.

TLJ62-155-B: Jazz 62 mm-es sima profil
TLJ31S-155-B: Jazz 31 mm-es sínes profil

TLJAZ2-S: Jazz oldalzárás

FELSZERELÉSI
LEHETŐSÉGEK
Falra szerelhető

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

TLJ31-155-B: Jazz 31 mm-es sima profil

TLAND-B: Lopás-gátló egység
TLCLJ-B: Klipsz a Jazz oldalzáróhoz
TLJAZS-B: Jazz oldalzárás végzáró sapka
TLSCR3: csavar a végzárókhoz

Oldalzárók
Standard színekben:
- Fekete
- Szürke

Keresztmetszet
JazZ oldalzárás

A standardtól eltérő szín-igénye esetén forduljon helyi képviselőnkhöz a
színek, árak és szállítási határidők tekintetében.
PROFILOK 3500 mm
standard hosszúságban
standard felületek:
- Natur alumínium
- eloxált alumínium
- arany-oxált alumínium

Lopás-gátló egység

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

3.
CT_TECH_jazz_notxt.indd 4

1-10-2007 12:27:20

Függesztett JazZ táblák

A JazZ oldalzárásokat az At02 kétoldalas speciális alumínium ragasztószalaggal lehet egymáshoz
rögzíteni.
A TLJOP függesztő rendszer segítségével a táblákat fel lehet függeszteni.
Függesztett JazZ táblák 155, 180, 300, 480 és 600 mm szélességben.
Lopás elleni védelem: műanyag lopás-gátló egység beékelődik a klipszek közé.
Ideális nevek, összetett táblák... megjelenítésére.

FELSZERELÉSI
LEHETŐSÉGEK

Függesztve

Csavarral-tiplivel rögzíthető.

ALKALMAZÁSOK
JazZ profilok

fólia-grafika
digitális nyomtatás

Összeszerelés

BEILLESZTÉSEK
Triline profilok

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

felületi nyomtatás

TLJOP: Jazz függesztő rendszer

TLJAZS-B: Jazz oldalzárás
végzáró sapka
TLAND-B: lopás-gátló egység

TLCLJ-B: Klipszek a Jazz
oldalzáráshoz
TLJAZ2-S: JazZ oldalzárás

Keresztmetszet
Függesztő rendszer
At02: HCS kétoldalas
ragasztószalag
TLJ155-480-B: Jazz 155 mm-es
sima profil
TLSCR3: csavar a végzáró
sapkákhoz
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JazZ - Névtáblák
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Fali táblák

"Útmutató Megoldások"
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JazZ Függesztett táblák

"S" betű
jelöli a sínes
profilokat

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!
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Extra Profilok a függesztett táblák kiegészítésére

Megjegyzés:
Az extra pfofilokkal kiegészíthetjük az ajtónévtáblákat, fali vagy függesztett táblákat.
Például:
600 mm hosszúságú függesztett JazZ táblára van szüksége, 155 mm-es felső profillal és 5 db 62 mm-es sínes profillal.
Rendelés: 1* (Suj111+(5* Esuj114))=
1 db 465*600 mm-es függesztett Jazz táblához, 155-ös profil és 5 db 62 mm-es sínes profil 600 mm hosszúságban.
Kétoldalas táblához.
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JazZ Összetett táblák
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