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Opis:
Wymiary :
wysokość całkowita

2000 ÷ 3500mm

Drzwi:
szerokość
900 ÷ 1000 mm
Wyposażone w dwa komplety zawiasów funkcyjnych,
klamkę oraz zamknięcie:
»» zamek na klucz opcjonalnie z gałką od wewnątrz
(wkładka YALE z kompletem 3 kluczy);
»» opcjonalnie zamek nawierzchniowy (zasuwa);
»» opcjonalnie zdalnie zwalniany elektrozaczep;
»» opcjonalnie miejsce przewidziane na czytnik kontroli
dostępu w pobliżu drzwi;
»» opcjonalnie samozamykacz.

Ściany systemowe:
Ścianki w postaci systemowych segmentów wykonanych z profili aluminiowych 60 x 30 malowane lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL.
Wypełnienie: siatka zgrzewana - oczko 50 x 50, drut
stalowy ∅3mm, malowana lakierem poliestrowym wg
palety RAL.
System umożliwia wykonanie segmentów o różnych
kształtach (np. trapez, litera L, U) i z wycięciami na rury,
trasy kablowe i inne elementy pomieszczenia.
W przypadku konieczności usztywnienia ścian stosowane są słupy konstrukcyjne mocowane do podłoża i do
stropu (wymiary profila dobierane w zależności od wysokości zabudowy i uwarunkowań na obiekcie).
Akcesoria dodatkowe:
Wg uzgodnień.
Zastosowanie:
Boksy produkcyjne, ściany działowe w halach produkcyjnych i magazynach, pomieszczenia serwerowni,
boksy szatniowe, itp.

rysunek schematyczny

Konstrukcja z profili aluminiowych 60x30 lakierowanych lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL.
Wypełnienie: siatka zgrzewana - oczko 50 x 50, drut
stalowy ∅3mm malowana lakierem poliestrowym wg
palety RAL.
Możliwość wykonania drzwi dwuskrzydłowych oraz
drzwi przesuwnych.

Posiadamy Krajową Ocenę Techniczną nr:

I T B - KO T- 2 0 1 8 / 0 6 1 3
wydaną przez ITB Warszawa

Jesteśmy dla każdej firmy
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Spółka Komandytowa
05-820 Piastów; ul. Niecała 7; tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83, fax : 723 49 93;
e-mail: zpuh@lukasiak.com.pl
Biuro Projektowo-Handlowe
02-320 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 157 lok. 3
tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30, fax : 0-22 668 96 06;
e-mail: biuro@lukasiak.com.pl
w w w.luk asiak .com.pl

Nas ze k ab i n y cha rak te r y zuj ą s i ę ba r dzo duż ą t r wa łością , funkcjona ln o ścią i odpo r no ści ą na wandal i zm.

ŚCIANKA DZIAŁOWA Z SIATKĄ KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
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