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electraplan.UK elektroinstalační kanály do betonu,
šířky 190 mm

- Kanál UK dle ČSN EN 50085-1 a -2-2 pro montáž do betonových
podlah

- Odnimatelné vrchní víko pro snažší instalaci kabelů

Dodávané délky
2000 mm

Materiál
pozinkovaný plech
Zinkováno dle ČSN EN 10327

Tloušťka materiálu
Víko 1,25mm
Kanál 1,0 mm

UK190282

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 190mm výška 28mm
2-komorový

2 UK190282

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 28 mm) 20 UKS190280
Příchytka pro podlahové kanály (190 x 28 mm) na betonovou desku 20 UKB190280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 28 mm 20 UKE190280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 28 mm 2-komorový 1 UKK190282

UK190283

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 190mm výška 28mm
3-komorový

2 UK190283

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 28 mm) 20 UKS190280
Příchytka pro podlahové kanály (190 x 28 mm) na betonovou desku 20 UKB190280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 28 mm 20 UKE190280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 28 mm 3-komorový 1 UKK190283

UK190382

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 190mm výška 38mm
2-komorový

2 UK190382

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 38 mm) 20 UKS190380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 38 mm 2-komorový 1 UKK190382
Příchytka pro podlahové kanály (190 x 38 mm) na betonovou desku 20 UKB190380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 38 mm 20 UKE190380

UK190383

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 190mm výška 38mm
3-komorový

2 UK190383

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 38 mm) 20 UKS190380
Příchytka pro podlahové kanály (190 x 38 mm) na betonovou desku 20 UKB190380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 38 mm 20 UKE190380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 38 mm 3-komorový 1 UKK190383

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK elektroinstalační
kanály do betonu, šířky 190 mm
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electraplan.UK elektroinstalační kanály do betonu,
šířky 190 mm

UK190482

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 190mm výška 48mm
2-komorový

2 UK190482

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 48 mm) 20 UKS190480
Příchytka pro podlahové kanály (190 x 48 mm) na betonovou desku 20 UKB190480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 48 mm 20 UKE190480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 48 mm 2-komorový 1 UKK190482

UK190483

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 190mm výška 48mm
3-komorový

2 UK190483

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (190 x 48 mm) 20 UKS190480
Příchytka pro podlahové kanály (190 x 48 mm) na betonovou desku 20 UKB190480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 48 mm 20 UKE190480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 48 mm 3-komorový 1 UKK190483

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK elektroinstalační
kanály do betonu, šířky 190 mm
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electraplan.UK elektroinstalační kanály do betonu,
šířky 240 mm

- Kanál UK dle ČSN EN 50085-1 a -2-2 pro montáž do betonových
podlah

- Odnimatelné vrchní víko pro snažší instalaci kabelů

Dodávané délky
2000 mm

Materiál
pozinkovaný plech
Zinkováno dle ČSN EN 10327

Tloušťka materiálu
Víko 1,25mm
Kanál 1,0 mm

UK240282

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 240mm výška 28mm
2-komorový

2 UK240282

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 28 mm) 1 UKS240280
Příchytka pro podlahové kanály (240 x 28 mm) na betonovou desku 20 UKB240280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 28 mm 20 UKE240280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 28 mm 2-komorový 1 UKK240282

UK240283

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 240mm výška 28mm
3-komorový

2 UK240283

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 28 mm) 1 UKS240280
Příchytka pro podlahové kanály (240 x 28 mm) na betonovou desku 20 UKB240280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 28 mm 20 UKE240280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 28 mm 3-komorový 1 UKK240283

UK240382

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 240mm výška 38mm
2-komorový

2 UK240382

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 38 mm) 20 UKS240380
Příchytka pro podlahové kanály (240 x 38 mm) na betonovou desku 20 UKB240380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 20 UKE240380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 2-komorový 1 UKK240382
Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x38 20 UKM240380

UK240383

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 240mm výška 38mm
3-komorový

2 UK240383

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 38 mm) 20 UKS240380
Příchytka pro podlahové kanály (240 x 38 mm) na betonovou desku 20 UKB240380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 20 UKE240380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový 1 UKK240383
Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x38 20 UKM240380

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK elektroinstalační
kanály do betonu, šířky 240 mm
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electraplan.UK elektroinstalační kanály do betonu,
šířky 240 mm

UK240482

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 240mm výška 48mm
2-komorový

2 UK240482

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 48 mm) 20 UKS240480
Příchytka pro podlahové kanály (240 x 48 mm) na betonovou desku 20 UKB240480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 48 mm 20 UKE240480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 48 mm 2-komorový 1 UKK240482

UK240483

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 240mm výška 48mm
3-komorový

2 UK240483

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 48 mm) 20 UKS240480
Příchytka pro podlahové kanály (240 x 48 mm) na betonovou desku 20 UKB240480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 48 mm 20 UKE240480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 48 mm 3-komorový 1 UKK240483

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK elektroinstalační
kanály do betonu, šířky 240 mm
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electraplan.UK elektroinstalační kanály do betonu,
šířky 340 mm

- Kanál UK dle ČSN EN 50085-1 a -2-2 pro montáž do betonových
podlah

- Odnimatelné vrchní víko pro snažší instalaci kabelů

Dodávané délky
2000 mm

Materiál
pozinkovaný plech
Zinkováno dle ČSN EN 10327

Tloušťka materiálu
Víko 1,25mm
Kanál 1,0 mm

UK340282

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 340mm výška 28mm
2-komorový

2 UK340282

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 28 mm) 20 UKS340280
Příchytka pro podlahové kanály (340 x 28 mm) na betonovou desku 20 UKB340280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 20 UKE340280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový 1 UKK340282

UK340283

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 340mm výška 28mm
3-komorový

2 UK340283

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 28 mm) 20 UKS340280
Příchytka pro podlahové kanály (340 x 28 mm) na betonovou desku 20 UKB340280
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 20 UKE340280
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový 1 UKK340283

UK340382

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 340mm výška 38mm
2-komorový

2 UK340382

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 38 mm) 20 UKS340380
Příchytka pro podlahové kanály (340 x 38 mm) na betonovou desku 20 UKB340380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 20 UKE340380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový 1 UKK340382
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x38 20 UKM340380

UK340383

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 340mm výška 38mm
3-komorový

2 UK340383

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 38 mm) 20 UKS340380
Příchytka pro podlahové kanály (340 x 38 mm) na betonovou desku 20 UKB340380
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 20 UKE340380
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový 1 UKK340383
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x38 20 UKM340380

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK elektroinstalační
kanály do betonu, šířky 340 mm
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electraplan.UK elektroinstalační kanály do betonu,
šířky 340 mm

UK340482

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 340mm výška 48mm
2-komorový

2 UK340482

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 48 mm) 20 UKS340480
Příchytka pro podlahové kanály (340 x 48 mm) na betonovou desku 20 UKB340480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 48 mm 20 UKE340480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 48 mm 2-komorový 1 UKK340482
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x48 20 UKM340480

UK340483

Popis Balení Obj. č.

Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem,  šířka 340mm výška 48mm
3-komorový

2 UK340483

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (340 x 48 mm) 20 UKS340480
Příchytka pro podlahové kanály (340 x 48 mm) na betonovou desku 20 UKB340480
Koncovka podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 48 mm 20 UKE340480
Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 48 mm 3-komorový 1 UKK340483
Dilatační spojka pro podlahový kanál 340x48 20 UKM340480

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK elektroinstalační
kanály do betonu, šířky 340 mm
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electraplan.UK univerzální krabice do betonu

- Univrzální podlahová krabice do betonu dle ČSN EN 50085-1 a
-2-2

- S nivalačními šroby, instalovenýmy uvnitř krabice, pro plynulé
nastavení výšky podlahy

Dodávány 3 varianty:

- s podlahovou deskou, nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií
pro snadné vytvoření bednění
- s nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné
vytvoření bednění
- s plechovými boky a nivelačními šrouby

- V případě instalece podlahových vík nutno objednat příslušný
zaslepovací montážní rám

Univerzální krabice s podlahovým plechem, velikost 2

Vlastnosti:
- s podlahovou deskou, nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění
- maximálně pro 4 kanály s šířkou do 240 mm

Popis Balení Obj. č.

Univerzální podlahová krabice,  velikost 2, nastavitelná výška 50-80 mm 1 UDB2050080
Univerzální podlahová krabice,  velikost 2, nastavitelná výška 75-125 mm 1 UDB2075125
Univerzální podlahová krabice,  velikost 2, nastavitelná výška 120-170 mm 1 UDB2120170
Univerzální podlahová krabice,  velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm 1 UDB2165215
Univerzální podlahová krabice,  velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm 1 UDB2215265

Univerzální krabice s podlahovým plechem, velikost 3

Vlastnosti:
- s podlahovou deskou, nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění
- maximálně pro 4 kanály s šířkou do 340 mm

Popis Balení Obj. č.

Univerzální podlahová krabice,  velikost 3, nastavitelná výška 50-80 mm 1 UDB3050080
Univerzální podlahová krabice,  velikost 3, nastavitelná výška 75-125 mm 1 UDB3075125
Univerzální podlahová krabice,  velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm 1 UDB3120170
Univerzální podlahová krabice,  velikost 3, nastavitelná výška 165-215 mm 1 UDB3165215
Univerzální podlahová krabice,  velikost 3, nastavitelná výška 215-265 mm 1 UDB3215265

Univerzální krabice s nivelačními šrouby, velikost 2

Vlastnosti:
- s nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění
- maximálně pro 4 kanály s šířkou do 240 mm

Popis Balení Obj. č.

Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama,  velikost 2, nastavitelná výška
50-80 mm

1 UDH2050080

Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama,  velikost 2, nastavitelná výška
75-125mm

1 UDH2075125

Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama,  velikost 2, nastavitelná výška
120-170mm

1 UDH2120170

Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama,  velikost 2, nastavitelná výška
165-215mm

1 UDH2165215

Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama,  velikost 2, nastavitelná výška
215-265mm

1 UDH2215265

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK univerzální krabice do
betonu
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Univerzální krabice s nivelačními šrouby, velikost 3

Vlastnosti:
- s nivelačními šrouby a flexibilní průhlednou fólií pro snadné vytvoření bednění
- maximálně pro 4 kanály s šířkou do 340 mm

Popis Balení Obj. č.

Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama,  velikost 3, nastavitelná výška
50-80 mm

1 UDH3050080

Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama,  velikost 3, nastavitelná výška
75-125mm

1 UDH3075125

Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama,  velikost 3, nastavitelná výška
120-170mm

1 UDH3120170

Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama,  velikost 3, nastavitelná výška
165-215mm

1 UDH3165215

Univerz. podlah. krabice s rozpěrkama,  velikost 3, nastavitelná výška
215-265mm

1 UDH3215265

Univerzální krabice s plechovými boky, velikost 3

Vlastnosti:
- s plechovými boky a nivelačními šrouby
- oceloplechové boční stěny jsou vybaveny perforací pro kanály UK
- minimální výška instalace 70 mm
- instalaci do podlah vyšších jak 120 mm je nutné použít vyrovnávací rám
- maximálně pro 4 kanály s šířkou do 340 mm

Popis Balení Obj. č.

Univerzální podlahová krabice,  velikost 3, nastavitelná výška 120-170 mm 1 UDS3070120

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK univerzální krabice do
betonu
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příslušenství

materiál:
z pozinkovaného ocelového plechu,
zinkování podle normy ČSN EN 10327

Tloušťka materiálu:
4mm

Zaslepovací montážní rámy velikost 2

Vlastnosti:
- jako zaslepovací kryt nebo rám pro instalaci polahových vík
- rozměry: 290 x 290 mm

Popis Balení Obj. č.

Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice,  velikost 2 1 UDM2000BLD
Montážní rám,  velikost 2, otvor GBZ,  průměr 50 mm 1 UDM2050GBZ
Montážní rám,  velikost 2, otvor R06, průměr 215 mm 1 UDM2215R06
Montážní rám,  velikost 2, otvor Q06, 200x200 mm 1 UDM2200Q06
Montážní rám,  velikost 2, otvor Q12, 244x244 mm 1 UDM2244Q12
Montážní rám,  velikost 2, otvor E04, 147x247 mm 1 UDM2147E04
Montážní rám,  velikost 2, otvor E09, 200x253 mm 1 UDM2200E09

Zaslepovací montážní rámy velikost 3

Vlastnosti:
- jako zaslepovací kryt nebo rám pro instalaci polahových vík
- rozměry: 360 x 360 mm

Popis Balení Obj. č.

Zaslepovací montážní rám pro podlahové krabice,  velikost 3 1 UDM3000BLD
Montážní rám,  velikost 3, otvor GBZ,  průměr 50 mm 1 UDM3050GBZ
Montážní rám,  velikost 3, otvor R06, průměr 215 mm 1 UDM3215R06
Montážní rám,  velikost 3, otvor R10, průměr 275 mm 1 UDM3275R10
Montážní rám,  velikost 3, otvor R12, průměr 306 mm 1 UDM3306R12
Montážní rám,  velikost 3, otvor Q06, 300x300 mm 1 UDM3200Q06
Montážní rám,  velikost 3, otvor Q08, 294x294 mm 1 UDM3294Q08
Montážní rám,  velikost 3, otvor Q12, 244x244 mm 1 UDM3244Q12
Montážní rám,  velikost 3, otvor E04, 147x347 mm 1 UDM3147E04
Montážní rám,  velikost 3, otvor E09, 300x353 mm 1 UDM3200E09

Zaslepovací montážní rámy pro velké zatížení velikost 3

Vlastnosti:
- jako zaslepovací kryt nebo rám pro instalaci polahových vík
- niveleční šrouby nutno objednat zvlášť
- rozměry: 360 x 360 mm

Popis Balení Obj. č.

Univerz. víko pro podlah. krabice pro velké zatížení, vel. 3, otvor Q06
200x200mm

1 UDM3200SLQ06

Univerz. víko pro podlah. krabice pro velké zatížení, vel. 3, otvor Q12
244x244mm

1 UDM3244SLQ12

Univerz. víko pro podlah. krabice pro velké zatížení, vel. 3, otvor Q06
200x200mm

1 UDM3215SLR06

Univerz. víko pro podlah. krabice pro vel. zatížení, vel. 3, otvor R12 prům.
306mm

1 UDM3306SLR12

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK univerzální krabice do
betonu, příslušenství
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Rámy pro zvýšení

Vlastnosti:
- zvyšovací hliníkový rám pro montáž na víko UDM
- Adaptace na větší výšku mazaniny o 35 mm

Popis Balení Obj. č.

Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm,  velikost 2 1 UDAR235
Rám pro zvýšení podlahové krabice o 35 mm,  velikost 3 1 UDAR335

Vývodky s uzavíracíma zátkama

Vlastnosti:
- pro zavedení instalačních trubek do podlahové krabice UDS3070120
- s perforovanými záslepkami pro trubky průměru 20, 32, 40 a 50 mm

Popis Balení Obj. č.

Vývodky s uzavíracíma zátkama 20-32-40-50 mm pro univ. podlahová
krabice UDS3

145 UDS32050RE

Podpora odolné podlahové krabice

Vlastnosti:
- odolná podpěra je dodávána jako sada s nivelačními šrouby
- použitelná ve spojení s univerzální podlahové krabice UDB, UDH, UDS velikosti 3
- při použití zaslepovacího rámu pro velká zatížení, dosahuje odolnosti tlaku až 20 kN

Popis Balení Obj. č.

Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 073-098 1 UDSLS098
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 093-118 1 UDSLS118
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 113-138 1 UDSLS138
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 138-163 1 UDSLS163
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 158-183 1 UDSLS183
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 178-203 1 UDSLS203
Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 198-223 1 UDSLS223

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK univerzální krabice do
betonu, příslušenství
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základnou

Základna pro vymezovací šablony

Popis Balení Obj. č.

Základna pro vymezovací šablony do betonu 350x350mm 1 SEGT350

Vymezovací šablony do betonu

Popis Balení Obj. č.

Vymezovací šablona do betonu pro VE04, 147 x 247mm,  výška 200mm 1 SEVE04200
Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm,  výška 200mm 1 SEVE09200
Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm,  výška 200mm 1 SEVQ06200
Vymezovací šablona do betonu pro VQ08, 294 x 294mm,  výška 200mm 1 SEVQ08200
Vymezovací šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm,  výška 200mm 1 SEVQ12200
Vymezovací šablona do betonu pro VR06, průměr 215mm,  výška 200mm 1 SEVR06200
Vymezovací šablona do betonu pro VR10, průměr 275mm,  výška 200mm 1 SEVR10200
Vymezovací šablona do betonu pro VR12, průměr 306mm,  výška 200mm 1 SEVR12200
Vymezovací šablona do betonu pro VR2, průměr 242mm,  výška 200mm 1 SEVR2200

Nivelační šablona do betonu

Popis Balení Obj. č.

Vymezovací šablona do betonu pro VR06, průměr 215mm,  výška 50mm 1 SEVR0650
Vymezovací šablona do betonu pro VR10, průměr 275mm výška 50mm 1 SEVR1050
Vymezovací šablona do betonu pro VR12, průměr 306mm výška 50mm 1 SEVR1250
Vymezovací šablona do betonu pro VR06, 200 x 200mm výška 50mm 1 SEVQ0650
Vymezovací šablona do betonu pro VQ12, 244 x 244mm výška 50mm 1 SEVQ1250
Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm výška 50mm 1 SEVE0950

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Podlahové systémy > Systém zabudovaných kanálů v betonu > electraplan.UK vymezovací šablony
do betonu se základnou
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