SYSTEMY KUCHENNE

PIX /

Listwy zasilające

PIX
Stylowy zestaw PIX to kolekcja wyrafinowanych, okrągłych gniazd i złączy, które można używać
na wiele różnych sposobów. Na biurku w biurze, w kuchni, w łazience, w salonie, w ścianach lub
w innych konfiguracjach domowych i hotelowych, PIX oferuje szeroki zakres konfigurowalnych
połączeń.
Używane samodzielnie lub w kombinacji, pierścienie ozdobne są dostępne w różnych kolorach i mogą być wymieniane. Jako opcja dla PIX dostępna jest pomysłowa, dołączana pokrywa,
zapewniająca ochronę przed kurzem i zabrudzeniem. Kompaktowa forma (HxØ: ok. 50 x 68 mm) i
mała głębokość montażu (około 45 mm) zapewniają instalację oszczędzającą miejsce z góry, lub z
przodu. Z jego okrągłym, płaskim kształtem i minimalistycznym wyglądem PIX spełnia wymagania
projektowe dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.

Korzyści
na pierwszy
rzut oka

• Może być używany samodzielnie lub w kombinacji
• Wymienne, kolorowe pierścienie dekoracyjne
• Z pokrywą montowanąjako opcja
• Mała głębokość zabudowy
• Łatwy montaż od góry, lub z przodu mebli
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PIX Listwy zasilające
Nr art.

Wersja

PIX Listwa zasilająca
Listwa zasilająca PIX z 3 pierścieniami ozbobnymi (czarny podobny do RAL9005, biały podobny do RAL9010
oraz stali nierdzewnej); wejście zasilające: kabel 2,0 m z wtyczką
· 1 gniazdo zasilające typu UTE
926.003

PIX Listwa zasilająca
Listwa zasilająca PIX z 2 pierścieniami ozbobnymi (czarny podobny do RAL9005, biały podobny do RAL9010);
wejście zasilające: kabel 0,2m z wtyczką GST18i3
926.002
· 1 gniazdo zasilające typu UTE
926.010

· 1 pusty moduł

PIX Pokrywa
Obrotowa pokrywa z kolorystycznie skoordynowanym pierścieniem dekoracyjnym, obejmuje wszystkie wersje
przyłączy w różnych krajach
926.100
· Wykonanie w kolorze stali nierdzewnej
926.101

· Czarny (podobny do RAL9005)

926.102

· Biały (podobny do RAL9010)

PIX Pierścienie
Kolorowe pierścienie ozdobne w 5 wersjach kolorystycznych, możliwość indywidualnej kompozycji zamontowanej listwy zasilającej PIX
926.200

· 5 kolorowych pierścieni w kolorach: żółty (podobny do RAL1028), zielony (podobny do
RAL6018), różowy (podobny do RAL4003), czerwony (podobny do RAL3020), niebieski (podobny
do RAL5015)

PIX Akcesoria

Otwornica

Ø 140 mm

Do montażu PIX
926.900

· Do drewna / tworzywa
· Głębokość wiercenia do 40 mm

918.900

· Uchwyt otwornicy z wiertłem centrującum

Podobna do ilustracji
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