KOYTIA BATIBOX

TM

κουτιά BatiboxTM
για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο

ΕΓΓΥΗΜΈΝΗ
ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ,
ΣΤΟΝ ΤΟΊΧΟ,

0 313 01

0 801 41

ΣΊΓΟΥΡΗ ΣΤΉΡΙΞΗ
ΣΤΗ ΓΥΨΟΣΑΝΊΔΑ

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
Κουτιά οκτάγωνα + Πλαίσιο Valena Life

Σκληρό υλικό με μεγάλη αντοχή
για στιβαρότητα στη σύνθεση
πολλαπλών θέσεων
Με κοινές βίδες για εύκολο
βίδωμα και 3 υποδοχές για
ρύθμιση της στήριξης της βάσης
του διακόπτη
 ροχαραγμένες είσοδοι στο
Π
πλάι και στον πάτο του κουτιού
που αφαιρούνται χωρίς ειδικό
εργαλείο

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
Μεγάλοι ενσωματωμένοι
πλαστικοί σφιγκτήρες
για σταθερή συγκράτηση
Συνδυασμός μεγάλης πατούρας
και πλαστικών προεξοχών για
άριστη συγκράτηση στη
γυψοσανίδα. Μικρό πάχος για
τέλεια προσαρμογή του
διακοπτικού υλικού
Μεγάλος όγκος καλωδίων ∅ 67 mm
3 υποδοχές για ρύθμιση της
στήριξης της βάσης του διακόπτη

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
Μεταλικοί σφιγκτήρες
για στήριξη σε γυψοσανίδα
Σκληρό υλικό με μεγάλη αντοχή
για στιβαρότητα σε τοίχο
Μεγάλος όγκος καλωδίων ∅ 67 mm
Διαθέσιμο και σε μεγάλες
διαστάσεις

280

Aρ. καταλ.

0 801 42

Κουτί οκτάγωνο μίας θέσης

0 313 01	Συνδέονται μεταξύ τους για την προσαρμογή πλαισίων
πολλαπλής τοποθέτησης Celiane, Valena, Valena Life/Allure και
Niloe αξονικής απόστασης 71 mm
		
Στήριξη των μηχανισμών με νύχια ή βίδες
		
Οι βίδες δεν προσφέρονται
		 Κουτιά Batibox μίας θέσης
		
Κουτιά τετράγωνα συναρμολογούμενα
		Για στήριξη διακοπτικού υλικού με βίδες ή νύχια
		Δυνατότητα σύνδεσής τους ώστε να δημιουργηθεί κουτί
πολλαπλών θέσεων αξονικής απόστασης 71 mm για οριζόντια
και κάθετη τοποθέτηση
		Προσφέρονται με βίδες με προστατευτικό κάλυμμα
0 801 41 Βάθος 40 mm
0 801 51 Bάθος 50 mm
		 Κάλυμμα
0 892 81	Κάλυμμα 80x80 mm τετράγωνο
για τη μετατροπή του κουτιού 1 θέσης
σε κουτί διακλάδωσης

		

Κουτιά Batibox πολλαπλών θέσεων

		
Κουτιά ορθογώνια με διαχωριστικά που αφαιρούνται για 		
		
τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών (π.χ. πρίζες καλωδιωμένες).
		
Προσφέρονται με βίδες με προστατευτικό κάλυμμα.
		
Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα (εκτός από τον
		
αρ. καταλ. 0 801 49)
		
Βάθος 40 mm
0 801 42	2 θέσεων - 4/5 στοιχείων

0 801 43	3 θέσεων - 6/8 στοιχείων

0 801 44	4 θέσεων - 8/10 στοιχείων

0 801 49	3 στοιχείων για τη σειρά Mosaic

		 Κουτί Batibox για πρίζα ξυρίσματος
0 801 55	Για την πρίζα ξυρίσματος Celiane αρ. καταλ. 0 671 59
		
Βάθος 50 mm
		 Κουτί Batibox για ηχείο
0 892 79	Για το ηχείο αρ. καταλ. 0 673 03, σελ. 241, 268
		
Διαστάσεις 108 x 118 mm, βάθος 50 mm

