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tehalit.BRxx Odstępniki uniwersalne

Dla wszystkich systemów kanałów podparapetowych tehalit.BRxx
Uwaga:
Systemy kanałów tehalit.BRxx (bez BRAP) posiadaja perforowaną
podstawę, dzięki czemu montaż kanału na odstepniku jest prosty i
szybki.

System kanałów tehalit.BRAP nie posiada perforacji podstawy kanału
(podstawa kanału nie posiada otworów montażowych)  montaż
kanału na odstępnikach we własnym zakresie

- Płyta adaptacyjna dobierana jest indywidualnie do szerokości
kanału

- Bezśrubowe mocowanie kanałów na odstepnikach
- Demontaż kanału z odstępnika za pomocą kleszczy
- Montaż kanału - odległość od ściany 53 - 460 mm
- Możliwe obciążenie do 75 kg (750 N) przy odległości montażowej

600 mm
- Możliwa regulacja w pionie - kąt +/- 3 ° (maskowanie odchyleń

ściany)

G2260

Odstępniki uniwersalne

Materiał
Blacha stalowa ocynkowana

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BR/BRN Odstępnik uniwersalny odległość od
ściany 53-81mm

10 G2260 TEH 118,50 zł/szt.

tehalit.BR/BRN Odstępnik uniwersalny odległość od
ściany 78-125mm

10 G2261 TEH 122,50 zł/szt.

tehalit.BR/BRN Odstępnik uniwersalny odległość od
ściany 120-200mm

10 G2262 TEH 137,00 zł/szt.

tehalit.BR/BRN Odstępnik uniwersalny odległość od
ściany 195-460mm

5 G2263 TEH 183,00 zł/szt.

G2270

Płytki adaptacyjne

Materiał
Blacha stalowa ocynkowana

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BR/BRN Płytka adaptacyjna 100mm 10 G2270 TEH 49,60 zł/szt.
tehalit.BR/BRN Płytka adaptacyjna 130-170mm 10 G2271 TEH 51,80 zł/szt.
tehalit.BR/BRN Płytka adaptacyjna 210mm 10 G2272 TEH 53,10 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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http://www.hager.pl/?artnr=G2260
http://www.hager.pl/?artnr=G2261
http://www.hager.pl/?artnr=G2262
http://www.hager.pl/?artnr=G2263
http://www.hager.pl/?artnr=G2270
http://www.hager.pl/?artnr=G2271
http://www.hager.pl/?artnr=G2272


tehalit.BRxx Lamele aluminiowe

Lamele aluminiowe
- Osłony w obszarze podokiennym, których funkcja jest np.
zamaskowanie (ukrycie)
grzejnika przy zachowaniu swobodnej cyrkulacji powietrza (przepływ
powietrza
65%)
- Łatwy demontaż i czyszczenie
- Stabilność i wytrzymałość, przy rozstawie odstępników do ok. 0,66
m
- W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość
nieznacznych odchyleń
koloru od palety RAL
- Inne kolory RAL na zamówienie

Lamele aluminiowe - Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm (długości specjalne do maks. 6000 mm na
zamówienie)

Nośnik lameli
- Nośnik zapewnia szybki, trwały montaż i odpowiedni odstęp lameli
- Wykonany jest z tworzywa sztucznego, łatwy do cięcia
- Posiada samoczynną regulację położenia na odstępnikach
- Ekonomiczne wykorzystanie: nie powstają odpady, nośniki lameli
przed skróceniem
łączone są zatrzaskowo

Panele stalowe
- Osłony w obszarze podokiennym, których funkcja jest np.
zamaskowanie ściany
poprzez panel np. z firmowym logo lub pełny panel w dowolnym
kolorze palety
RAL
- Łatwy demontaż i czyszczenie
- Stabilność i wytrzymałość, przy rozstawie odstępników do ok. 0,66
m
- W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość
nieznacznych odchyleń
koloru od palety RAL
- Inne kolory RAL na zamówienie

Panele stalowe  Długość / wysokość dostarczana
- Wysokość  min 200 mm  max 1500 mm
- Długość  min 400 mm  max 900 mm
(Przy składaniu zamówienia wymagane są dokładne wymiary paneli,
cena i czas
dostawy na zapytanie)

Kolor
RAL 9010, biały
RAL 9001, kremowy
RAL 7035, jasnoszary

Materiał
- lamele - aluminium
- wspornik nośnika lameli - blacha stalowa
- nośnik lameli  PC - ABS
- uchwyt zabezpieczający  PC - ABS
- łącznik - blacha stalowa

Uwaga
Wskazówki montażowe i sposób doboru lameli patrz str. techniczne

G2276

Zestaw montażowy osłon lamelowych

- do wszystkich systemów kanałów podparapetowych tehalit.BRxx
- zawartość: 3 uchwyty magnetyczne, 3 uchwyty podłogowe, 3 łańcuszki zabezpieczające, klamry, śruby,

dźwigienka odciągowa

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BR/BRN Zestaw montażowy osłon lamelowych1 G2276 TEH 492,40 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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http://www.hager.pl/?artnr=G2276


tehalit.BRxx Lamele aluminiowe

L64509010

Lamele aluminiowe

- Dostarczane długości: 2000 mm
- Długości specjalne do maks. 6000 mm

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BR/BRN Lamele biały 100 L64509010 TEH 68,20 zł/m
tehalit.BR/BRN Lamele biały 100 L64509016 TEH 68,20 zł/m
tehalit.BR/BRNLamele jasnoszary 100 L64507035 TEH 68,20 zł/m
tehalit.BR/BRN Lamele aluminium anodyzowany 100 L6450ELN TEH 36,70 zł/m

L5412

Łącznik, blacha stalowa

- do łączenia lameli L6450xxxx

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BR/BRN Łącznik do lameli 100 L5412 TEH 1,15 zł/szt.

M5900GRAU

Nośniki lameli, PC/ABS bezhalogenowe

- pojemność 1 nośnika: 10 lameli L6450xxxx, (możliwość dowolnego skracania i łączenia elementów)

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BR/BRN Nośnik lameli szary 10 M5900GRAU TEH 25,00 zł/szt.
tehalit.BR/BRN Nośnik lameli czarny 10 M5900SCHW TEH 20,00 zł/szt.

M5919

Uchwyt zabezpieczający, PC/ABS

- do mocowania nośnika lameli na odstępniku

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BR/BRN Uchwyt zabezpieczający 50 M5919 TEH 5,10 zł/szt.

L6991VERZ

Wspornik nośnika lameli, blacha stalowa

- Długość dostarczana: 2000 mm
- do zabudowy obszarów podokiennych

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BR/BRN Lamele - Wspornik nośnika lameli 16 L6991VERZ TEH 73,70 zł/m

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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http://www.hager.pl/?artnr=L64509010
http://www.hager.pl/?artnr=L64509016
http://www.hager.pl/?artnr=L64507035
http://www.hager.pl/?artnr=L6450ELN
http://www.hager.pl/?artnr=L5412
http://www.hager.pl/?artnr=M5900GRAU
http://www.hager.pl/?artnr=M5900SCHW
http://www.hager.pl/?artnr=M5919
http://www.hager.pl/?artnr=L6991VERZ


tehalit.BRxx Lamele aluminiowe

G2286

Zestaw montażowy osłon panelowych

- do wszystkich systemów kanałów podparapetowych tehalit.BRxx
- zawartość: 3 uchwyty magnetyczne, 3 uchwyty podłogowe, 3 łańcuszki zabezpieczające, klamry, śruby,

dźwigienka odciągowa

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BR/BRN Zestaw montażowy osłon panelowych1 G2286 TEH 475,30 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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http://www.hager.pl/?artnr=G2286


tehalit.BRxx Narzędzia

L5561

Nożyce do kanałów

- do cięcia kanałów o szerokości do 80 mm
- w standardzie końcówki do cięcia pod kątem 45°

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.VK Nożyce do cięcia kanałów W<80mm 1 L5561 TEH 769,90 zł/szt.

L5562

Kleszcze do kanałów

- do estetycznego wyłamywania ścianek bocznych kanałów

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.VK Kleszcze do wyłamywania ścianek
bocznych kanału

1 L5562 TEH 769,90 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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http://www.hager.pl/?artnr=L5561
http://www.hager.pl/?artnr=L5562

