Tartalom									
Alumínium ajtókeret profilok							4
Alumínium élzáró profilok								6
Alumínium fogantyú profilok							7
Alumínium dekor profilok								9
Exkluzív alumínium asztalok							10
Világító polcok									12
Világító tükör									14
tolóajtó fogantyúk									15
LEDline világítás									16
LEDline kapcsolók									22
Asztalvasalatok									23
ASZTALVASALATOK KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEI						

26

Cégünk 1992 óta gyárt a bútoripar részére
különböző egyedi termékeket. Az elmúlt két

Automata gépeink lehetőséget biztosítanak alumínium

évtized alatt a folyamatos gyártástechnoló-

profilok és alkatrészek megmunkálására – a bútoripar

giai és termékfejlesztések révén termékpa-

építőipar, megújuló energiaipar, elektrotechnika stb.).

lettánk jelentősen bővült. Nagy hangsúlyt

Reméljük, hogy katalógusunkban sok olyan megoldást

fektetünk az exkluzív alumínium bútorter-

gáltatásainkkal hozzájárulnak cége fejlődéséhez és

mékek és kiegészítők gyártására illetve a
LED világítástechnikára és azok kiegészítő

mellett - további iparágak részére (járműipar, gépipar,

és hasznos információt talál, melyek kapcsolódó szoltermékeik értékének növeléséhez.

Belegrai Péter
ügyvezető

alumínium termékeire.
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Alumínium ajtókeret
profilok
Egyedi méretű alumínium ajtókeretek gyártása
pánthely marással, fogantyú furatok és tolóajtó szettek
pozícióinak kialakításával. A bútorajtókat igény szerint
üvegezéssel készítjük.

Alu 1

Gyártási idő: 5 munkanap (üveggel 10 munkanap, edzett
üveggel +5 munkanap); szállítás esetén +2 munkanap.
Sürgősségi felár: +20%.

Online árk alkul átorok
információ: w w w.mote. hu

Bútor: Délity Bútor Zrt.

Választható profil felületek:

MA

SI

MI

KR

MB

MF

A profilok jellemzői:
- eloxált karcmentes profilok,
- zárt keret profilok (a hátoldalon is alumínium profilok),
- magas felület- és kivitel minőség,
- az alukeretek hátulról csavarozhatók,
- komplett ajtókeret rendszer.

Alu 1/2

Választható profil felületek:

MA

Opciók:
- közel 30 féle 4mm-es üveg beépítése
(opcióként: edzett és polírozott üvegek, plexi betétek),
- fogantyúfuratok kialakítása,
- tolóajtó szerelvények illetve Aventos és egyéb felnyíló
vasalatok pánthelyeinek marása.

Alu 1-0

Választható profil felületek:

Választható profil felületek:
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Alu 3

Választható profil felületek:

MA

Alu 4

Alu 4/2

SI

KR

Választható profil felületek:

MA

SI

MI

KR

MB

MF

Választható profil felületek:

MA

SI

KR
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ALU14 élzáró profil
+ ALU14 ajtófront
ALU14 élzáró profil 18 mm-es bútorlaphoz
A profilok hossza 3,9 m (króm felület esetén 3,5
m/szál). Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk.
A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az egész
szálból a levágás után megmaradt részt, és a teljes
szál profilnak megfelelő összeget számlázunk a
darabolási költséggel kiegészítve.

Online árk alkul átorok
információ: w w w.mote. hu

Alu 14

Választható profil felületek:

MA

Az exkluzív ALU14 ajtófront remekül kiegészíti illetve
kiválthatja a magasfényű ajtófrontokat és fiókelőlapokat. Kiválóan alkalmas konyhai kihúzható
tárolószekrények frontjának valamint hátfalnak is.
Az ALU14 ajtófront felépítése:
ALU14 alu, inox vagy króm élzáró profil magába foglal
egy szendvicspanelt és egy Lacobel színes üveget
vagy tükröt. A szendvicspanel hátulja - ami egyben
az ajtófront hátulja is - egy fehér MDF lap, melyben ki
tudjuk alakítani a kívánt kivetőpántok és a fogantyúk
helyeit. Ezáltal a termék alkalmazható a kihúzható
tárolószekrények előlapjának is.
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Bútorlap ALU14 élzáró
profillal és anélkül

SI

KR

MG06 és MG07
fogantyúprofilok
MG06 fogantyúprofil 18 mm-es bútorlapokhoz
(3,6m/szál) Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk.
A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az egész
szálból a levágás után megmaradt részt, és a teljes
szál profilnak megfelelő összeget számlázunk a
darabolási költséggel kiegészítve.

MG 06

Választható profil felületek:

MA

SI

FIGYELEM!
A nyers profilok felületkezelésekor - a profilok felfüggesztése miatt - a már felületkezelt szálak végein
2-4cm hosszúságban felületi hibák keletkezhetnek.

MG 07

Választható profil felületek:

MA

SI

KR

MG07 fogantyúprofil 18 mm-es bútorlapokhoz (3,6m/szál)
Tulajdonságai megegyeznek az MG06 profiléval.
Króm profil: 3,9m/szál

7

MG08 és MG09
fogantyúprofilok
MG08 fogantyúprofil 18 mm-es bútorlapokhoz (3,6m/szál). Kérésre a profilt a kívánt
méretre vágjuk. A profilok eldarabolása esetén
is átadjuk az egész szálból a levágás után
megmaradt részt, és a teljes szál profilnak
megfelelő összeget számlázunk a darabolási
költséggel kiegészítve.

MG 08

FIGYELEM!
A nyers profilok felületkezelésekor - a profilok
felfüggesztése miatt - a már felületkezelt
szálak végein 2-4cm hosszúságban felületi
hibák keletkezhetnek.

Választható profil felületek:

MA

SI

KR

MG 09
MG09 fogantyúprofil 18 mm-es bútorlapokhoz (3,6m/szál). Az MG09 fogantyúprofil
szálban illetvea rajzon látható formában és
egyedi hosszméretekben választható.

Választható profil felületek:

A profilok egyedi hosszméretben is rendelhetők.
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MA

SI

KR

Alumínium
dekor profilok
Az alumínium dekor profilok használatával exkluzívvá
varázsolhatók a látszólag egyhangú felületek.
A dekor profilokat (3m/szál) kérésre a kívánt méretre
vágjuk. A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az
egész szálból a levágás után megmaradt részt, és a
teljes szál profilnak megfelelő összeget számlázunk a
darabolási költséggel kiegészítve.
FIGYELEM!
A nyers profilok felületkezelésekor - a profilok felfüggesztése miatt - a már felületkezelt szálak végein
2-4cm hosszúságban felületi hibák keletkezhetnek.

Alumínium dekor ‚L’ profil
Felülete: eloxált matt alumínium
Méretek:	10×10×1,5 mm - 3 m/szál
15×15×1,5 mm - 3 m/szál		
20×20×2 mm - 3 m/szál		
25×25×2 mm- 3 m/szál
Rögzítés: ragasztással vagy csavarozással

Alumínium dekor
lapos rúd profil
Felülete:
Méretek:

eloxált matt alumínium
10x5mm - 3m/szál
15x3mm - 3m/szál
15x5mm - 3m/szál
20x3mm - 3m/szál
25x3mm - 3m/szál
30x5mm - 3m/szál
Rögzítés: ragasztással vagy csavarozással

Alumínium dekor P3 ‚T’ profil
Felülete: eloxált matt alumínium
Profil hossza: 3 m
Felhasználási területei:
- LED világítások, világító polcok vezetékeinek
exkluzív takarásánál,
- díszlécként bemarva fa illetve alu termékekhez.
Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az egész szálból a levágás
után megmaradt részt, és a teljes szál profilnak megfelelő
összeget számlázunk a darabolási költséggel kiegészítve.
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Exkluzív
alumínium
asztalok
Alumínium profilokból készült
exkluzív termékcsalád.

Exkluzív
alumínium
asztalok

Az asztalokat egyedi méretekben
és különböző összeállítási variációk
szerint gyártjuk (étkező-, iroda-,
dohányzó asztal)

Az asztalok összeállítási lehetőségei:
A típus

B típus

C típus

Az asztalok felépítése:
- 50×50 mm asztalláb profil + 50×50 mm-es lábakat összekötő profil,
- 100×50 mm asztalláb profil + 50×50 mm-es lábakat összekötő profil.
Kétféle felülettel:
- alumínium, szálcsiszolt,
- briliáns, szálcsiszolt.

D típus

E típus

F típus

Opcióként választható asztallapok, asztaltetők:
- 10-12 mm-es edzett üveg polírozott élekkel, tompított sarkokkal,
üvegtartó szilikonnal,
- 30-60 mm-es bútorlap, laminált bútorlap vagy tömörfa.

Online árk alkul átorok
információ: w w w.mote. hu
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Világító
polcok
Alumínium profilokból készült
exkluzív polc termékcsalád.
A világító polcokat egyedi
méretekben gyártjuk.

Világító polc típusai:

Fényforrás:
-n
 eon fénycső
- LED / DupLED szalag

Felhasználási terület:

Választható betétek:

- k onyha
- nappali
-e
 lőszoba
- fürdőszoba

- s avmaratott üveg
-e
 dzett savmaratott üveg
- plexi

Tulajdonságai:

- billenős kapcsolóval (a világító polc alsó üvegén elhelyezve)
- mozgásra érzékeny ON/OFF kapcsolóval
- kapcsoló nélkül (amennyiben külső vezérléssel – pl.
fali kapcsoló – működtetik a világító polcot)

Választható kapcsolási opciók:

L1 (szélesség)

420 mm

1200 mm

L2 (mélység)

150 mm

250 mm

L1

L1

Min.

Max.

L1 (szélesség)

420 mm

1200 mm

L2 (mélység)

150 mm

400 mm

28

Választható
mérettartományok

Max.

L1 (szélesség)

420 mm

1200 mm

L2 (mélység)

150 mm

400 mm

28
L1

15

Min.

15

15
L2

L2

Választható
mérettartományok

34

L1

15

egyedi hátsó profil
kialakítás a bútor hátfalának
(L2 + 15mm),
és első profil kialakítás
a fogantyú nélküli ajtókhoz

L2

L1

egyedi hátsó profil
kialakítás a bútor
hátfalának (L2 + 15mm)

Világító polc
fogantyú nélküli
ajtós szekrényhez

L2

L2

Max.

34

Világító polc
fogantyús ajtós
szekrényhez

Min.

15

kérésére két neon fénycsövet
illetve LED fényforrást is el
tudunk helyezni a világító
polcokban (LED szalag esetén
a polcok falhoz közeli oldalán)

Választható
mérettartományok

L2

Falra szerelhető
világító polc

34

- eloxált felületű alumínium profil
- kapcsolós vagy kapcsoló nélküli
(fali kapcsolóhoz) kivitel

Online árk alkul átorok
információ: w w w.mote. hu

34

A világító polcokat egyedi méretekben gyártjuk.
Szériagyártás – nagyobb mennyiségek
esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

L1

13

Világító tükör
A világító tükröket egyedi méretekben gyártjuk. A világító
tükör kalkulátor segítségével könnyedén kiszámítható a
kívánt méretü és típusú világító polc ára illetve meg is rendelhető a kívánt termék. Szériagyártás – nagyobb mennyiségek
esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

Felhasználási terület:
- fürdőszoba
- előszoba
- gardrób helységek

34

Tulajdonságok:
- matt eloxált felületű alumínium profil
- kapcsolós vagy kapcsoló nélküli
(fali kapcsolóhoz) kivitel

34

L1

Fényforrás:
- neon fénycső
- LED / DupLED szalag
Tükör:
- egyedi savmaratott tükör kimarva
a világító részeknél (egyedi rajz alapján is)

L2

A LED szalaggal szerelt tükröket az alumínium
ajtókeret profilokkal is tudjuk szerelni, melyek
tulajdonságai:
- különböző formájú profilok
(ALU1, ALU1/2, ALU3, ALU4, ALU4/2),
- vékony profilok (20mm),
- többféle profilfelület (matt alu, szálcsiszolt inox, 		
matt inox, króm, matt bronz, matt fekete, festett).
Választható kapcsolási opciók:
- billenős kapcsolóval
(a világító tükör oldalsó profilján elhelyezve)
- mozgásra érzékeny ON/OFF kapcsolóval
- kapcsoló nélkül (amennyiben külső vezérléssel – pl.
fali kapcsoló – kívánja működtetni a világító tükröt)

L2

Választható
mérettartományok

Min.

Max.

L1 (szélesség)

400 mm

2000 mm

L2 (mélység)

420 mm

1600 mm

L1
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Tolóajtó fogantyú
és osztó profilok
Egyszerű, letisztult profilok gardrób szekrényekhez. Alu profilokkal, üveg- és bútorlapokkal könnyen tervezhető ajtók.

A nyers profilok felületkezelésekor - a profilok felfüggesztése miatt - a már felületkezelt szálak végein 2-4cm
hosszúságban felületi hibák keletkezhetnek. A profilok
eldarabolása esetén is átadjuk az egész szálból a levágás
után megmaradt részt, és a teljes szál profilnak megfelelő
összeget számlázunk a darabolási költséggel kiegészítve.

TP - 27-153PL tolóajtó fogantyú profil
Felülete: matt alumínium, eloxált
Hossza: L = 4400mm

TP - 27-154CL tolóajtó fogantyú profil
Felülete: matt alumínium, eloxált
Hossza: L = 4400mm

TP - 27-155T tolóajtó ‚T’ osztó profil
Felülete: matt alumínium, eloxált
Hossza: L = 4400mm
15

LEDline
Egy átlagos bútort is egyedivé
tehet egy jól megtervezett
világításrendszer, a minimál
stílusú bútorokat pedig még
exkluzívabbá varázsolhatják.

Exkluzív LED
világítótestek
– exkluzív bútorokhoz

A LED világítótestek használatának előnyei:
- alacsony energiafogyasztásuknak köszönhetően nem
melegszenek a lámptestek, nem melegítik fel a bútort,
- a LEDline termékekből komplett rendszerek
is összeállíthatók.

A LED szalagokhoz többféle alumínium profil választható, melyek beépítési
módja sokoldalú felhasználást tesz lehetővé: a korpuszba bemarható
profilokat a felső konyhaszekrények aljába pultvilágításként vagy gardrób
szekrények világításához használhatjuk, a korpuszra egyszerűen rögzíthető profilok szekrények megvilágításához, konyhapult világításokhoz
vagy vízzáróként is alkalmazhatók. Az öntapadós LED szalagokat
(könnyű elrejthetőségük miatt) a polcoknál vagy a lábazat megvilágításánál
Garancia:
A LEDline termékekre 2 év garanciát vállalunk.
Rendszerek esetén abban az esetben érvényes a
garancia, amennyiben a rendszer összes eleme
cégünknél vásárolt termékekből tevődik össze. A
nem megfelelő beépítésből adódó problémákra nem
érvényesíthető a garancia.

használhatjuk illetve a belsőépítészek mennyezet hangulatvilágításként is
szívesen alkalmazzák. Az üvegpolcok éleinek megvilágítása exkluzivitást kölcsönöz a konyha-, háló-, fürdőszoba, előszoba vagy a nappali
bútorainak.
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P10 alumínium profil
üvegpolcok világításához
A P10 alu profilt szálban is értékesítjük (3m/szál). Kérésre
a profilt a kívánt méretre vágjuk. Ebben az esetben külön
vásárolható a profilba ragasztható öntapadós LED csík
(hideg és meleg fényű illetve 60 led/m és 120 led/m), a
szükséges trafó (15W vagy 30W) és az összekötéshez
szükséges vezeték L=2,5m (P1371).

P21 Bemarható alumínium
profil metacril takaróval
A P21 alu profilt szálban értékesítjük (3m/szál) a metacril
takaróval együtt. Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk.
A P21 alu profil szálban történő vásárlásakor külön vásárolható a profilba ragasztható öntapadós LED csík (hideg
és meleg fényű illetve 60 led/m és 120 led/m), a szükséges trafó (15W vagy 30W) és az összekötéshez szükséges vezeték L=2,5m (P1371).

P33 bemarható peremes profil
szekrényhez, gardróbhoz
A P33 alu profilt szálban értékesítjük (3m/szál), kérésre
a profilt a kívánt méretre vágjuk. A P33 alu profil szálban
történő vásárlásakor külön vásárolható a profilba ragasztható öntapadós LED csík (hideg és meleg fényű illetve
60 led/m és 120 led/m), a szükséges trafó (15W vagy
30W) és az összekötéshez szükséges vezeték L=2,5m
(P1371).

P34 sarok profil metacrillal

A P34 alu sarok profilt szálban értékesítjük (3m/szál),
kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A P34 alu sarok
profil szálban történő vásárlásakor külön vásárolható
a profilba ragasztható öntapadós LED csík (hideg és
meleg fényű illetve 60 led/m és 120 led/m), a szükséges
trafó (15W vagy 30W) és az összekötéshez szükséges
vezeték L=2,5m ( P1371). A profil rögzítéséhez szükséges műanyag alkatrész (P22/34.STAF) darabonként
vásárolható.

P36 bemarható profil
szekrényhez, gardróbhoz
A P36 bemarható alu profilt szálban értékesítjük (3m/
szál), kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A P36
bemarható alu profil szálban történő vásárlásakor külön
vásárolható a profilba ragasztható öntapadós LED csík
(hideg és meleg fényű illetve 60 led/m és 120 led/m), a
szükséges trafó (15W vagy 30W) és az összekötéshez
szükséges vezeték L=2,5m (P1371).
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Felhasználási ötletek:
- üvegpolcok hátsó élére rögzítve teljes hosszban,
- üvegpolcok hátsó élére rögzítve 5-10 cm-es hosszban.
Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- A P10 alumínium profil méretre vágása.
- A választott LED szalag beragasztása az alumínium
profilon kialakított helyre.
- A LED szalag trafóba kötése, áramforrás kialakítása.
- Opciós kapcsoló bekötése.
- A profil felrögzítése az üvegpolc hátsó élére.

Felhasználási ötletek:
- konyhapult világításaként a felső konyhaszekrényekbe szerelve,
- polcok alsó világítása,
- lábazati fény,
- gardrób világítás,
- fiókok megvilágítása.
Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- Bemarással a profil peremmel ellátott részéig.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül.
- Korpusznál kisebb méret esetén végzáróval szerelhető.

Felhasználási ötletek:
- gardróbok belső terének megvilágítása oldalra és felülre szerelve,
- fiókok megvilágítása,
- nyitott polcok bevilágítása,
- lebegő polcok alsó világítására,
- szekrények belső tereinek bevilágítása.
Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- A profilt a korpusz elejéhez igazítva kell bemarni.
- Az íves felület adja meg a bevilágítás irányát.
- A fényt befelé irányítja és bevilágítja a bútor belsejét.

Felhasználási ötletek:
- konyhapult világításaként a felső konyhaszekrényekbe szerelve,
- felső konyhaszekrények megvilágítása,
- irodai asztalok elválasztóinál munkaterület megvilágítása,
- fiókok, vitrinek világítása, sarok megvilágítások,
- üzletberendezések megvilágítása.
Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- Rögzítőelemek felcsavarozása, majd a profil helyére pattintása.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül (korpusz lezárással).
- Korpusznál kisebb méret esetén végzáróval szerelhető.

Felhasználási ötletek:
- gardróbok belső terének megvilágítása oldalra és felülre szerelve,
- fiókok megvilágítása,
- nyitott polcok bevilágítása,
- lebegő polcok alsó világítására,
- szekrények belső tereinek bevilágítása.
Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- A profilt a korpusz elejéhez igazítva kell bemarni.
- Az íves felület adja meg a bevilágítás irányát.
- A fényt befelé irányítja és bevilágítja a bútor belsejét.

P37 alumínium vállfatartó
profil metacrillal
Alumínium vállfatartó profil metacrillal
gardróbok LED szalagok általi világításához. A P37 alu vállfatartó profilt szálban
értékesítjük (3m/szál).

Felhasználási ötletek:
- gardróbok belső terének megvilágítása,
- nyitott vállfatartó polcok megvilágítása,
- kapcsolóval is szerelhető (mozgásérzékelős,
mozgásra érzékeny on/off).
Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- A profil tartókat a gardrób tetejéhez vagy az oldal
falra is szerelhetjük.
- A méretre vágott profilt a profil tartók közé illesztjük.

P40 Bemarható alumínium profil
metacrillal
Bemarható alumínium profil metacrillal fogantyú
nélküli ajtók nyitásához illetve LED szalagok általi
világítással. A P40 bemarható profilt metacrillal
szálban értékesítjük (3m/szál).

P51 alumínium profil metacrillal
A bútorra utólagosan kívülről szerelhető ‚U’
profil metacril takarással, opciós végzárókkal,
LED szalagok általi bútorok világításához. A
P51 alu profilt szálban is értékesítjük (2m vagy
3m/szál).
Felhasználási ötletek:
- konyhapult világításaként a felső
konyhaszekrényekre szerelve,
- polcok alsó világítása, lábazati fény,
- fiókok megvilágítása, gardrób világítás.

P52 alumínium szögletes
sarokprofil metacrillal
A bútorra utólagosan kívülről szerelhető szögletes sarokprofil metacril takarással, opciós
végzárókkal, LED szalagok általi bútorok világításához. A P52 alu profilt szálban is értékesítjük
(2m vagy 3m/szál).
Felhasználási ötletek:
- konyhapult világításaként a felső
konyhaszekrényekre szerelve,
- polcok alsó világítása, lábazati fény,
- fiókok megvilágítása, gardrób világítás.

P53 alumínium íves sarokprofil metacrillal
A bútorra utólagosan kívülről szerelhető
íves sarokprofil metacril takarással, opciós
végzárókkal, LED szalagok általi bútorok
világításához. A P53 alu profilt szálban is
értékesítjük (2m vagy 3m/szál).
Felhasználási ötletek:
- konyhapult világításaként a felső
konyhaszekrényekre szerelve,
- polcok alsó világítása, lábazati fény,
- fiókok megvilágítása, gardrób világítás.

Felhasználási ötletek:
- fogantyú nélküli ajtókhoz,
- felső szekrények nyitásához,
- pultvilágításhoz,
- fiókok rejtett világításaként.
Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- A korpusz élébe marjuk vízszintesen
- A végeit a korpusz zárja le.

Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- Az alumínium profil méretre vágása.
- A választott LED szalag ráragasztása az
alumínium profilon kialakított helyre.
- Metacril takaró felpattintása az alumínium profilra.
- A profil tartó műanyagok felcsavarozása a
felszerelni kívánt pozíciókba.
- Alumínium profil rápattintása a profil tartókra.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül.
- Korpusznál kisebb méret esetén
végzáróval szerelhető.

Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- Az alumínium profil méretre vágása.
- A választott LED szalag ráragasztása az
alumínium profilon kialakított helyre.
- Metacril takaró felpattintása az alumínium profilra.
- A profil tartó műanyagok felcsavarozása a
felszerelni kívánt pozíciókba.
- Alumínium profil rápattintása a profil tartókra.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül.
- Korpusznál kisebb méret esetén
végzáróval szerelhető.

Beszerelési javaslatok, instrukciók:
- Az alumínium profil méretre vágása.
- A választott LED szalag ráragasztása az
alumínium profilon kialakított helyre.
- Metacril takaró felpattintása az alumínium profilra.
- A profil tartó műanyagok felcsavarozása a
felszerelni kívánt pozíciókba.
- Alumínium profil rápattintása a profil tartókra.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül.
- Korpusznál kisebb méret esetén
végzáróval szerelhető.
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P06 öntapadós
LED szalagok
A P06 Öntapadós LED szalagok önállóan
vagy alumínium profilokba (P10, P21, P33,
P34, P36, P37, P40, P51, P52, P53) szerelve
is beépíthetők a bútorokba illetve belsőépítészeti elemként is felhasználhatók.

P11 Vízálló, élén
világító LED szalag
A vízálló (IP65), élén világító LED csík beépítése nagyon egyszerű, mivel 3mm széles
és 8mm mély marást kell a szekrényben kialakítani, melybe a LED csík könnyen beilleszthető (akár kevés szilikonnal rögzíthető).
Így exkluzív és diszkrét fényforrást tudunk
varázsolni a kívánt helyre.

Ledek száma:
- 60 db led/m - 5cm-ként vágható
- 120 db led/m - 2,5cm-ként vágható (DupLED)
Választható LED fények:
- hideg fényű
- meleg fényű
- kék fényű
Teljesítmény:
- 4,8 W/m
- 9,6 W/m (DupLED)
Választható trafók teljesítménye:
- 15 W (3m LED csíkhoz vagy 1,5m DupLED-hez)
- 30 W (6m LED csíkhoz vagy 3m DupLED-hez)

Felhasználási terület:
szekrények, gardróbok, pocok,
design elemek megvilágításához.
LED szalag mérete:
- 7,9 x 2,9 mm
Ledek száma:
- 60 db led/m - 5cm-ként vágható
Választható LED fények:
- hideg fényű
Teljesítmény:
- 4,8 W/m
Választható trafók teljesítménye:
- 15 W (3m P11 LED szalaghoz)
- 30 W (6m P11 LED szalaghoz)

A70 Exkluzív
LED világítótest
Az A70 típusú LED világítótest
önállóan felszerelhető bútorokhoz,
tükrökhöz felső megvilágításként.
Méretek:
598x95x20mm
Teljesítmény:
- 5,04 W

ZL LED világítás
üvegpolcokhoz
A ZL LED világítások üvegpolcok
megvilágításához alkalmazhatók.

Termék jellemzői:
- 3db led/világítótest,
- 2m-es vezeték/világítótest.
Választható LED fények:
- hideg fényű,
- meleg fényű,
- kék fényű
Opcionálisan vásárolható trafó jellemzői:
- 1,8W teljesítmény,
- elosztó 6db ZL LED világítótest részére,
- lábkapcsoló.
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F03 LED exkluzív átlátszó,
szögletes, fehér fényű lámpa
Exkluzív átlátszó, szögletes, hideg fehér fényű
LED lámpa konyhaszekrényekbe, fürdőszoba
és nappali bútorokba. A lámpához szükséges
trafó külön vásárolható, melyhez egyszerre
akár 3db lámpa is csatlakoztatható. Rendkívül
exkluzív extra erős fény.

F09 kerek, d=30 mm,
króm LED lámpa
F09 kerek d=30 mm, króm LED lámpa
konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali
bútorokba. A lámpához szükséges trafó külön
vásárolható, melyhez egyszerre akár 3 db
(K4W.3MINI) vagy 6 db (K10W.6MINI) lámpa is
csatlakoztatható.

F24 Szögletes LED lámpa,
18 db fehér leddel
Exkluzív szögletes, hideg fehér fényű LED
lámpa (18 db fehér LED lámpánként) konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútoraiba. Pultvilágításnak is alkalmazható.

F67 kerek d=55mm,
szatén nikkel LED lámpa
F67 kerek d=55 mm, szatén nikkel LED lámpa
konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali
bútorokba. A lámpához szükséges trafó külön
vásárolható, melyhez egyszerre akár 3 db
(K4W.3MINI) vagy 6 db (K10W.6MINI) lámpa is
csatlakoztatható.

P30 design LED lámpa
Design hideg fehér fényű LED lámpa króm
házban konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és
nappali bútoraiba. Pultvilágításnak is alkalmazható.

Méret:
50 x 50 x 10 mm
Teljesítmény:
- 1,2 W
Kábel hossza:
- 2000 mm
Trafó mérete:
- 80x35x20mm

Választható fény színek:
- hideg fényű
- meleg fényű
Méret: 30 x 14 mm
Teljesítmény: 1,2 W
Kábel hossza: 950 mm
Trafó mérete (K4W.3MINI): 80x35x20mm
Trafó mérete (K10W.6MINI): 123x35x21mm

Választható csomagok:
- 2 db lámpa + trafó,
- 4 db lámpa + trafó,
- 6 db lámpa + trafó.
Méret: 45 x 45 x 7 mm
Teljesítmény: 1,1 W/lámpa
Kábel hossza: 2000 mm
Trafó mérete (2db vagy 4db F24-hez): 90x45x22mm
Trafó mérete (6db F24-hez): 120x45x20mm

Választható fény színek:
- hideg fényű
- meleg fényű
Méret: 55 x 11,8 mm
Teljesítmény: 1,2 W
Kábel hossza: 950 mm
Trafó mérete (K4W.3MINI): 80x35x20mm
Trafó mérete (K10W.6MINI): 123x35x21mm

Választható csomagok:
- 2 db lámpa + trafó,
- 3 db lámpa + trafó,
- 4 db lámpa + trafó.
Méret: 160 x 30 x 12 mm
Teljesítmény: 1W, 350mA fehérfény
Kábel hossza: 2000 mm
Trafó mérete: 80x40x22mm

Az Alumínium dekor P3 ‚T’ profil (9. oldal) ideális választás a LED világítások vezetékeinek exkluzív takarásához.
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LEDline
kapcsolók
Kapcsoló, mozgás érzékelős, fehér
(T651.230BA)
Mozgásérzékelős kapcsoló bármilyen LED lámpához konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali
bútorokba. A kapcsolóhoz szerelt lámpa mozgásra bekapcsol, majd - amennyiben nem érzékel
mozgást - a beállított időtől függően (állítható 10 másodperc és 3 perc között) kikapcsol. A kapcsoló beépítéséhez szükséges furat átmérője 20mm.

Kapcsoló, mozgás érzékelős kapcsoló - szekrényajtókhoz
és fiókokhoz, fekete (T659.230)
Mozgásra érzékeny kapcsoló szekrényajtókhoz és fiókokhoz bármilyen LED lámpához gardrób-,
tolóajtó- és konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. A be- és kikapcsoláshoz
elegendő a korpuszba épített szenzorhoz zárni illetve nyitni a szekrényajtót (vagy fiókot) a
kapcsolóra merőleges mozgással. A kapcsoló beépítéséhez szükséges furat átmérője 13mm.

Kapcsoló, mozgásra érzékeny On/Off kapcsoló, fekete
(T660.230)
Mozgásra érzékeny On/Off kapcsoló bármilyen LED lámpához konyhaszekrényekbe, fürdőszoba
és nappali bútorokba. A be- és kikapcsoláshoz elegendő a beépített szenzorhoz tennünk a kezünket - a kéz vízszintes mozgatásával - 20-30mm távolságra. A kapcsoló beépítéséhez szükséges
furat átmérője 13mm.

Kapcsoló, billenős gombbal (P1257)
Billenős On/Off kapcsoló bármilyen LED lámpához konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali
bútorokba. A be- és kikapcsolás a billenő gombbal működtethető. A kapcsoló beépítéséhez szükséges furat átmérője 22mm.
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Méretek:
Ø24 x 19 mm
Kábel hossza:
2000 mm
Trafó mérete:
84x35x19mm

Méretek:
Ø18 x 15 mm
Kábel hossza:
2000 mm
Trafó mérete:
84x35x20mm

Méretek:
Ø18 x 15 mm
Kábel hossza:
2000 mm
Trafó mérete:
84x35x20mm

Asztalvasalatok és
kiegészítő termékei
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Asztalvasalatok
Normál asztalvasalat
nyitott kávás asztalhoz

Vasalataink jellemzői:
- Az asztalnagyobbítás lehetséges normál (-NO) vagy szinkron (-S)
asztalvasalattal,
- a szinkron vasalattal egy mozdulattal egyidejűleg mozdítható a két asztallap,
- a nagyobbítható asztalokhoz kiegészítő tartozékokat (asztallapillesztő
hüvely és csap, bőröndzár, vendéglapfordító zsanér és dugópánt, csapos
lapfordító, könyökpánt, vendéglaptartó) és asztallábvasalatokat is tudunk
biztosítani,
- asztalvasalataink felülete fémszínű galvanikus horgany.

Szinkron asztalvasalat
nyitott kávás asztalhoz
Normál asztalvasalat
káva nélküli asztalhoz
Egyoldalra nyíló
asztalvasalat

Normál asztalvasalat nyitott kávás asztalokhoz

Hossz

Belső nyitás
hossza

Beépítési
magasság

MA-1-528(351)-NO

528 mm

351 mm

37 mm

60 kg

MA-1-618(440)-NO

618 mm

440 mm

37 mm

60 kg

MA-1-758(541)-NO

758 mm

541 mm

37 mm

60 kg

MA-1-888(670)-NO

888 mm

670 mm

37 mm

60 kg

MA-1-1208(827)-NO

1 208 mm

827 mm

37 mm

60 kg

Hossz

Belső nyitás
hossza

Beépítési
magasság

MA-1-520(351)-S

520 mm

351 mm

39 mm

60 kg

MA-1-610(432)-S

610 mm

432 mm

39 mm

60 kg

MA-1-720(541)-S

720 mm

541 mm

39 mm

60 kg

MA-1-800(630)-S

800 mm

630 mm

39 mm

60 kg

MA-1-990(790)-S

990 mm

790 mm

39 mm

60 kg

MA-1-1090(830)-S

1 090 mm

830 mm

39 mm

60 kg

Típus

Teherbírás

Szinkron asztalvasalat nyitott kávás asztalokhoz
Típus
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Teherbírás

Asztalvasalatok
Normál asztalvasalat káva nélküli asztalokhoz
Típus
MA-5-505(540)-NO

Hossz

Belső nyitás
hossza

Beépítési
magasság

505 mm

540 mm

37 mm

Teherbírás
90 kg

MA-5-605(780)-NO

605 mm

820 mm

37 mm

90 kg

MA-5-755(1083)-NO

755 mm

1083 mm

37 mm

90 kg

MA-5-910(1300)-NO

910 mm

1300 mm

37 mm

90 kg

A káva nélküli asztalsínek olyan asztalokhoz szerelhetők, melyeknél
működés közben az asztallábak együtt mozognak az asztallapokkal.

TYP asztalvasalatok
Típus

Hossz

Belső nyitás
hossza

Beépítési
magasság

TYP.4/S

720 mm

940 mm

84 mm

90 kg

TYP.5/S

1000 mm

1 350 mm

84 mm

90 kg

TYP.10/S

1 220 mm

1 850 mm

106 mm

90 kg

Teherbírás

Szinkron működésű asztalvasalatok.

Egyoldalra nyíló asztalvasalatok
Típus

Hossz (A)

Nyitás
hossza (B)

Beépítési
magasság

MA-1-500(415)-EO

500 mm

415 mm

37 mm

60 kg

Teherbírás

MA-1-750(545)-EO

750 mm

545 mm

37 mm

60 kg

MA-1-950(645)-EO

950 mm

645 mm

37 mm

60 kg

MA-1-1100(695)-EO

1 100 mm

695 mm

37 mm

60 kg
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Asztalvasalatok kiegészítő termékei
Asztallapillesztő csap és hüvely

A nyitható asztalok
összecsukásakor az
asztallapok oldalába helyezett
asztallapillesztő csap és
hüvely tájolja a megfelelő
pozícióba az asztallapokat.

Csapos lapfordító és
könyökpánt

A csapos lapfordító
és könyökpánt a
vendéglap (pótlap)
kiemelését biztosítja az
asztallapok síkjába.

Vendéglapfordító csap,
dugópánt

Bőröndzár

A bőröndzárakat (békazár)
az asztallapok egymáshoz
rögzítéséhez javasoljuk.

Vendéglaptartó

Akasztófül asztallap
rögzítéséhez

A z akasztófülek
az asztallapok
egymáshoz
rögzítését teszik
lehetővé.

Vendéglapfordító
zsanér

A vendéglaptartó a
vendéglapok (pótlapok)
asztallapok alatti
tárolását biztosítja.

A vendéglapfordító zsanér a félbevágott vendéglap
(pótlap) nyitását, kihajtását biztosítja. Választható
magassági méretek: 18 mm, 22 mm

Asztallábvasalat

Vendéglap kiemelő egységcsomag

Az egységcsomag tartalma:

A vendéglapfordító csap a félbevágott
vendéglap (pótlap) kihajtását biztosítja.
A csap átmérőjének mérete: 16 mm.
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70 mm-es, peremes vasalat.

- 8
 db asztallapillesztő hüvely,
- 8 db asztallapillesztő csap,
- 2 db vendéglapfordító zsanér
(18 mm v. 22 mm) vagy dugópánt,
- 4 db bőröndzár,
- 2 db csapos lapfordító,
- 2 db könyökpánt,
- 2 db vendéglaptartó.

Termékeink webáruházunkban
is megvásárolhatók.
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