systo
Objetivos
Instalações novas e renovação
Materiais
Quadro de encaixe - Matéria resistente aos UV com uma textura anti-estática.
Ajuste milimétrico graças aos seus níveis de regulação. Ranhuras de desmontagem
em ambas as laterais.
Colocação e Montagem
A gama systo responde a todas as aplicações que possam surgir (encastrada, em
superfície, calhas, etc.).
• Quadros múltiplos verticais disponíveis com 57 e 71mm entre eixos, para instalações
novas e de renovação.
• Ligadores rápidos para uma instalação rápida e segura
• O mecanismo compacto e o sistema de ligação facilitam a fixação e a colocação dos
fios na caixa de encastramento.
• Tomadas systo múltiplas, especiais para calhas técnicas, em configuração dupla ou
tripla e em várias cores.
Sistema Modular - Um suporte único, mecanismos de 1 ou 2 módulos de formato
45x45.
Para todos os trabalhos - Adaptada para instalação em caixas de aparelhagem, calhas
e colunas, graças ao formato modular 45x45.
Rigidez e segurança - O suporte é reforçado com fibra de vidro e isolante.
Garras - Apenas como complemento da fixação por parafusos, as garras conferem uma
maior segurança.
Acabamento irrepreensível - Graças ao seu sistema de compensação, o quadro ajustase ao milímetro, através dos seus diferentes níveis de regulação.
«Tudo por encaixe» - LED’s, mecanismos, quadros e suportes de encaixe, para uma
instalação rápida.
Aplicação simples - Mecanismo compacto e sistema de ligação que facilitam a fixação e
a colocação dos fios na caixa.
Protecção de obra - Uma protecção de obra, entregue com o suporte, que protege
durante a pintura e que se adapta a todos os mecanismos.
Condições para a Execução
Pré-instalação de caixas para paredes oca/divisórias ou para paredes maciças
Higiene e segurança
Protecção de obra entregue com todos os suportes para um acabamento irrepreensível.
Prescrições comuns / Certificações
Obras novas e de renovação.
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