
tehalit.DB-HB Systemy podłóg
podwójnych i podniesionych

W nowoczesnych obiektach biurowych i przemysłowych stosuje się systemy podniesionych lub
podwójnych podłóg, aby w wygodny i elegancki sposób poprowadzić okablowanie. Oferujemy
elastyczny system tehalit.DB-HB dedykowany do obydwu rodzajów podłóg.
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tehalit.DB-HB Osłony elastyczne płaskie i akcesoria

- osłona elastyczna płaska służy do prowadzenia przewodów z
podłogi technicznej do punktu rozdzielczego lub osłony
elastycznej okrągłej

- dwie komory do przewodów zasilających i teleinformatycznych
- pojemność przepustu: 8 x 3 x 1,5 mm2
- kolory:

RAL7011, stalowy
RAL7035, jasnoszary
RAL9005, czarny

- materiał: bezhalogenowy Poliamid (PA)
- dostawa: 

1000 mm (18 części) - długość po rozciągnięciu (720 mm sztywne
połączenie)

FK17011

Osłona elastyczna płaska

- długość po rozciągnięciu: 1000 mm
- bezhalogenowy: tak
- osłona elastyczna płaska 20 x 83 mm
- osłona z dwoma komorami do separacji kabli zasilających / teleinformatycznych
- promień krzywizny 250 mm
- rozciągana, rozpinana
- przekrój 70 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- kolory:

RAL7011, stalowy
RAL7035, jasnoszary
RAL9005, czarny

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm
L=1m PA stal

1 FK17011 UND 204,10 zł/szt.

tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm
L=1m PA czarny

1 FK19005 UND 204,10 zł/szt.

tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm
L=1m PA jasnoszary

1 FK17035 UND 204,10 zł/szt.

FKA7011

Adapter do przepustu podłogowego

- bezhalogenowy: tak
- do podłączenia osłony elastycznej płaskiej do przepustu podłogowego
- materiał: Poliamid (PA)
- kolory:

RAL7011, stalowy
RAL9005, czarny

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Adapter puszka podłogowa - osłona
elastyczna płaska Netway stal

700 FKA7011 UND 17,30 zł/szt.

tehalit.DB-HB Adapter puszka podłogowa - osłona
elastyczna płaska Netway czarny

700 FKA9005 UND 17,30 zł/szt.

FKB7011

Uniwersalny rozgałęźnik wejście / wyjście

- do celów rozdzielania kanałów AKA lub osłon elastycznych płaskich FK
- składa się z podstawy i pokrywy
- materiał: blacha stalowa
- kolory:

RAL7011, stalowy
RAL7035, jasnoszary
RAL9005, czarny

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny
blacha stalowa stal

1 FKB7011 UND 270,00 zł/szt.

tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny
blacha stalowa czarny

1 FKB9005 UND 270,00 zł/szt.

tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny
blacha stalowa jasnoszary

1 FKB7035 UND 270,00 zł/szt.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie
wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku
realnego produktu. Data publikacji dokumentu: 20.06.2022.
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tehalit.DB-HB Osłony elastyczne płaskie i akcesoria

FKS7011

Pokrywa ochronna do osłony elastycznej płaskiej

- długość: 1000 mm
- dodatkowa ochrona przy zwiększonym obciążeniu / nacisku
- specjalne długości dostępne na zamówienie
- materiał: blacha stalowa
- kolory:

RAL7011, stalowy
RAL7035, jasnoszary
RAL9005, czarny

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast
płaskiej L=1m bl stal stal

1 FKS7011 UND 146,20 zł/szt.

tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast
płaskiej L=1m bl stal czany

1 FKS9005 UND 146,20 zł/szt.

tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast
płaskiej L=1m bl stal jszary

1 FKS7035 UND 146,20 zł/szt.

FKH7011

Profil prowadzący do osłony elastycznej płaskiej

- długość: 500 mm
- do prowadzenia osłony elastycznej płaskiej po wyznaczonym miejscu na podłodze
- materiał: blacha stalowa
- kolory:

RAL7011, stalowy
RAL7035, jasnoszary
RAL9005, czarny

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Profil prowadzący do osłony elast
płaskiej L=0,5m bl stal stal

1 FKH7011 UND 152,70 zł/szt.

tehalit.DB-HB Profil prowadzący do osłony elast
płaskiej L=0,5m bl stal czarn

1 FKH9005 UND 152,70 zł/szt.

tehalit.DB-HB Profil prowadzący do osłony elast
płaskiej L=0,5m bl stal jszar

1 FKH7035 UND 152,70 zł/szt.

FKWB000

Wspornik z odciążnikami kabli

- bezhalogenowy: tak
- uchwyt montażowy do kabli z zatrzaskiem do osłony płaskiej
- montaż na podłodze lub ścianie
- materiał: Poliamid (PA)
- kolory:

RAL9005, czarny

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Wspornik z obciążnikami kabli do
osłony elastycznej płaskiej

1 FKWB000 UND 53,40 zł/szt.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie
wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku
realnego produktu. Data publikacji dokumentu: 20.06.2022.
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tehalit.DB-HB Osłona elastyczna okrągła i akcesoria

- okrągła elastyczna osłona, do prowadzenia przewodów z podłogi
do bloków zasilających

- bezpieczna ochrona przewodów dzięki sztywności osłony
- łatwe do otwierania / zamykania przez system zatrzaskowy
- przegroda do wewnętrznego podziału kabli zasilających i

teleinformatycznych
- elastyczność we wszystkich kierunkach, zapewniająca odpowiedni

promień krzywizny kabli
- rozszerzenia o wielokrotności jednego modułu
- pojemność przepustu: 16 x 3 x 1,5 mm2
- kolory:

RAL7035, jasnoszary
RAL9005, czarny

- materiał: Polipropylen (PP)
- dostawa:

1000 mm (18 części) - długość po rozciągnięciu
(720 mm sztywne połączenie)

RK17035

Osłona elastyczna okrągła

- osłona z dwoma przedziałami do separacji kabli zasilających / teleinformatycznych
- promień krzywizny 250 mm
- rozciągana, rozpinana
- długość po rozciągnięciu: 1000 mm
- ilość ogniw: 18 szt
- przekrój: 70 mm
- ilość komór: 2
- bezhalogenowy: tak
- materiał: Polipropylen (PP)
- kolory:

RAL7035, jasnoszary
RAL9005, czarny

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Osłona elastyczna okrągła fi=70mm
długość 1m jasnoszary

1 RK17035 UND 223,80 zł/szt.

tehalit.DB-HB Osłona elastyczna okrągła fi=70mm
długość 1m czarny

1 RK19005 UND 223,80 zł/szt.

RKR7035

Rozeta

- rozeta do osłony elastycznej okrągłej
- bezhalogenowy: tak
- materiał: Polipropylen (PP)
- kolory:

RAL7035, jasnoszary
RAL9005, czarny

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Rozeta osłony elastycznej okrągłej PP
jasnoszary

1 RKR7035 UND 56,20 zł/szt.

tehalit.DB-HB Rozeta osłony elastycznej okrągłej PP
czarny

1 RKR9005 UND 56,20 zł/szt.

RKA7035

Adapter łączący

- adapter podłączeniowy osłony elastycznej do montażu na podłodze, suficie
- bezhalogenowy: tak
- materiał: Polipropylen (PP)
- kolory:

RAL7035, jasnoszary
RAL9005, czarny

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Adapter łączący do osłon elastycznych
podłoga-sufit PP jasnoszary

1 RKA7035 UND 21,90 zł/szt.

tehalit.DB-HB Adapter łączący do osłon elastycznych
podłoga-sufit PP czarny

1 RKA9005 UND 21,90 zł/szt.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie
wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku
realnego produktu. Data publikacji dokumentu: 20.06.2022.
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tehalit.DB-HB Osłona elastyczna okrągła i akcesoria

RKWH000

Uchwyt ścienny

- do zawieszania osłony elastycznej na ścianie
- bezhalogenowy: tak
- materiał: Polipropylen (PP)
- kolory:

RAL7035, jasnoszary

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.DB-HB Uchwyt ścienny do osłony elastycznej
okrągłej jasnoszary

5 RKWH000 UND 32,70 zł/szt.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie
wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku
realnego produktu. Data publikacji dokumentu: 20.06.2022.
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tehalit.SPW Rozdzielacze podłogowe z metalu

- rozdzielacze umieszczane są na stropie betonowym, pod płytą
podłogi technicznej (podniesionej)

- zasilanie rozdzielacza może być realizowane poprzez max. 2
przewody zasilające (średnica kabla: 9-17 mm), wprowadzane
poprzez dławiki M25

- napięcie zasilające rozdzielacz: 400 V AC
- stopień ochrony: IP20
- zaciski na wejściu podwójne: 5 x 4 mm2
Materiał:
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1 mm
- wszystkie elementy z tworzywa  bezhalogenowe
Waga:
- ok 1,8 kg
Kolory:
- biały, podobny do RAL9010
- czarny, podobny do RAL9005
Wymiary:
- długość x szerokość x wysokość: 325 x 195 x 45 mm

SPWG069010

Rozdzielacz na 6 gniazd wtyczkowych (max. 2 przewody zasilające)

- zasilanie rozdzielacza może być realizowane poprzez max. 2 przewody zasilające (średnica kabla:
9-17 mm), wprowadzane poprzez dławiki M25

- na wyjściu może być zamontowanych 6 gniazd wtyczkowych - każde o napięciu 230 V AC/ 16 A
- WG: system Wieland
- WA: system WAGO

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wieland 6
gniazd białych

1 SPWG069010 UND 803,20 zł/szt.

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wieland 6
gniazd czarnych

1 SPWG069005 UND 803,20 zł/szt.

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 6
gniazd białych

1 SPWA069010 UND 829,50 zł/szt.

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 6
gniazd czarnych

1 SPWA069005 UND 829,50 zł/szt.

SPWG129010

Rozdzielacz na 12 gniazd wtyczkowych (max. 2 przewody zasilające)

- zasilanie rozdzielacza może być realizowane poprzez max. 2 przewody zasilające (średnica kabla:
9-17 mm), wprowadzane poprzez dławiki M25

- na wyjściu może być zamontowanych 12 gniazd wtyczkowych - każde o napięciu 230 V AC/ 16 A
- WG: system Wieland
- WA: system WAGO

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wieland 12
gniazd białych

1 SPWG129010 UND 947,90 zł/szt.

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wieland 12
gniazd czarnych

1 SPWG129005 UND 947,90 zł/szt.

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 12
gniazd białych

1 SPWA129010 UND 882,20 zł/szt.

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 12
gniazd czarnych

1 SPWA129005 UND 882,20 zł/szt.

SPWG669010

Rozdzielacz na 2 niezależne napięcia 2x6 gniazd wtyczkowych (max. 4 przewody zasilające)

- zasilanie rozdzielacza może być realizowane poprzez max. 4 przewody zasilające (średnica kabla:
9-17 mm), wprowadzane poprzez dławiki M25

- na wyjściu może być zamontowanych 12 gniazd wtyczkowych - każde o napięciu 230 V AC/ 16 A
- WG: system Wieland
- WA: system WAGO

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wieland 6
gn czarnych / 6 gn białych

1 SPWG669010 UND 1.237,60 zł/szt.

tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 6 gn
czarnych / 6 gn białych

1 SPWA669010 UND 1.145,50 zł/szt.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie
wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku
realnego produktu. Data publikacji dokumentu: 20.06.2022.
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