
TRIMLESS
CEILING CONNECTION

3 verze (kabelová, lano 12 mm a lano 16 mm)
3 montážní nástroje pro každou verzi
3 montážní otvory pro instalaci 

Kabelová verze – otvor 58 – 59 mm
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TRIMLESS VIDEO

Verze pro lano 12 mm – otvor 63 – 64 mm
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Řešení TRIMLESS zjednodušuje instalaci zapojení svítidla v sádrokartonových podhledech 
a nabízí minimalistický vzhled uchycení ke stropu. TRIMLESS nabízí nové možnosti v instalacích 
kolekcí BROKIS bez použití klasických baldachýnů a tím vybízí k novým možnostem u instalací
světelných kompozic, které jsou typické pro BROKIS.

Použitelnost pro tloušťky desek u všech verzí od 11 mm do 18 mm. Ideální však pro sádrokartonové
desky o tl. 12,5 mm. (V závislosti na tloušťce desky se mění zapuštění kleštin). 
Čím je deska silnější, tím bude kleština více zapadlá do těla.

Nosnost závisí na použitém deskovém materiálu a roštu. Nosnost samotného komponentu
bude převyšovat únosnost kabelů/lan a sádrokartonové desky.

https://youtu.be/-LI23fm2Muo
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TRIMLESS VIDEO

Použité materiály a povrchové úpravy/barevnost
 
Tělo + víčko + křídla – ocel zinkovaná
Kleština – POM (polyxymethyl) + dural
Povrchová úprava komponentů je antikorozní.

Čelní strana kleštiny a víčka budou lakovány práškovou barvou v odstínech
černá (RAL 9005) + bílá struktura (RAL 9003). 

Verze pro lano 16 mm – otvor 68 – 69 mm
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Instalační nástroje

Kabelová verze – otvor 58 – 59 mm Verze pro lano 12 mm – otvor 63 – 64 mm

Verze pro lano 16 mm – otvor 68 – 69 mm

https://youtu.be/-LI23fm2Muo

