
tehalit.BRP System kanałów
podparapetowych z PVC (montaż
krawędziowy)

Główną koncepcją powstania systemu do przestrzeni biurowych - tehalit.BRP była potrzeba
stworzenia prostego, szybkiego i uniwersalnego profilu dającego możliwość zabudowy
dowolnego osprzętu.
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tehalit.BRP Kanały podparapetowe PVC, wysokość
65 mm, szerokość pokrywy 80mm

- Sposób montażu urządzeń -
montaż krawędziowy.

- Możliwość montażu -
osprzętu 45x45/60/CEE,
osprzęt dedykowany ecoline,
minirozdzielnice, lamele,
panele, odstępniki
uniwersalne, puszki
zaciskowe.

- Pokrywa szerokość 80 mm.

- Podstawa perforowana w
odstępach co 50 mm dla
odstępników uniwersalnych i
co 250 mm do montażu na
ścianie.

- W związku z procesem
produkcyjnym istnieje
możliwość nieznacznych
odchyleń koloru od palety
RAL.

- Inne kolory RAL na zamówienie.
 
Kolor
RAL 9010, biały
RAL 9011, czarny
RAL 7035, jasnoszary
 
Materiał
PVC (twarde)
 

podstawa
PVC

pokrywa
PVC

BRP65100 BRP6510019010
biały
Opak. 8 m
GrRab TEH
41,60 zł / m

BRP08029010
biały
Opak. 24 m
GrRab TEH
20,00 zł / m

BRP6510019016
RAL 9016
Opak. 8 m
GrRab TEH
41,60 zł / m

BRP6510019011
czarny
Opak. 8 m
GrRab TEH
37,40 zł / m

BRP08029011
czarny
Opak. 24 m
GrRab TEH
17,40 zł / m

BRP6510017035
jasnoszary
Opak. 8 m
GrRab TEH
41,60 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=BRP6510019010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP08029010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6510019016
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6510019011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP08029011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6510017035


Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm
(długości specjalne do maks.
6000 mm na zamówienie)
 
Palność
UL94V0 (trudno zapalne)
 
Forma dostawy
Pokrywa i podstawa zamawiana

oddzielnie
 
Temperatura pracy
-5°C do +60°C
 
Stopień ochrony
IP40 / IK07
 
Montaż urządzeń
G2850 - puszka instalacyjna

1-krotna pełna do montażu
krawędziowego
dedykowana pod osprzęt
instalacyjny ramkowy
GLT4001 - puszka instalacyjna
1-krotna pełna do montażu
krawędziowego
dedykowana pod osprzęt
instalacyjny tehalit
 

Wskazówki
W przypadku montażu
sufitowego zaleca się
dodatkowe mocowanie
pokrywy do podstawy

końcówka
PC/ABS

kąt wewnętrzny
PC/ABS

kąt zewnętrzny
PC/ABS

kąt płaski
PC/ABS

maskownica na
przebicie w ścianie
blacha stalowa
ocynkowana

maskownica
blacha stalowa
ocynkowana

BRP6510069010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
20,00 zł / szt.

BRP651004H9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
28,30 zł / szt.

BRP651003H9010
biały
Opak. 1 szt.
-

BRP651005H9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
31,70 zł / szt.

BRP65100W9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
135,60 zł / szt.

BRP6510079010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
102,70 zł / szt.

BRP6510069011
czarny
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
17,10 zł / szt.

BRP651004H9011
czarny
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
24,70 zł / szt.

BRP651003H9011
czarny
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
24,80 zł / szt.

BRP651005H9011
czarny
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
28,60 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=BRP6510069010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651004H9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651003H9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651005H9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP65100W9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6510079010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6510069011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651004H9011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651003H9011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651005H9011


tehalit.BRP Kanały podparapetowe PVC, wysokość
65 mm, szerokość pokrywy 80mm

- Sposób montażu urządzeń -
montaż krawędziowy.

- Możliwość montażu -
osprzętu 45x45/60/CEE,
osprzęt dedykowany ecoline,
minirozdzielnice, lamele,
panele, odstępniki
uniwersalne, puszki
zaciskowe.

- Pokrywa szerokość 80 mm.

- Podstawa perforowana w
odstępach co 50 mm dla
odstępników uniwersalnych i
co 250 mm do montażu na
ścianie.

- W związku z procesem
produkcyjnym istnieje
możliwość nieznacznych
odchyleń koloru od palety
RAL.

- Inne kolory RAL na zamówienie.
 
Kolor
RAL 9010, biały
RAL 9011, czarny
RAL 7035, jasnoszary
 
Materiał
PVC (twarde)
 

podstawa
PVC

pokrywa
PVC

BRP65130 BRP6513019010
biały
Opak. 8 m
GrRab TEH
68,40 zł / m

BRP08029010
biały
Opak. 24 m
GrRab TEH
20,00 zł / m

BRP6513019016
RAL 9016
Opak. 8 m
GrRab TEH
68,40 zł / m

BRP6513019011
czarny
Opak. 8 m
GrRab TEH
62,10 zł / m

BRP08029011
czarny
Opak. 24 m
GrRab TEH
17,40 zł / m

BRP6513017035
jasnoszary
Opak. 8 m
GrRab TEH
68,40 zł / m

BRP65170 BRP6517019010
biały
Opak. 8 m
GrRab TEH
90,90 zł / m

BRP08029010
biały
Opak. 24 m
GrRab TEH
20,00 zł / m

BRP6517019016
RAL 9016
Opak. 8 m
GrRab TEH
90,90 zł / m

BRP6517017035
jasnoszary
Opak. 8 m
GrRab TEH
90,90 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.

4/10

http://www.hager.pl/?artnr=BRP6513019010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP08029010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6513019016
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6513019011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP08029011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6513017035
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6517019010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP08029010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6517019016
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6517017035


Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm
(długości specjalne do maks.
6000 mm na zamówienie)
 
Palność
UL94V0 (trudno zapalne)
 
Forma dostawy
Pokrywa i podstawa zamawiana

oddzielnie
 
Temperatura pracy
-5°C do +60°C
 
Stopień ochrony
IP40 / IK07
 
Montaż urządzeń
G2850 - puszka instalacyjna

1-krotna pełna do montażu
krawędziowego
dedykowana pod osprzęt
instalacyjny ramkowy
GLT4001 - puszka instalacyjna
1-krotna pełna do montażu
krawędziowego
dedykowana pod osprzęt
instalacyjny tehalit
 

Wskazówki
W przypadku montażu
sufitowego zaleca się
dodatkowe mocowanie
pokrywy do podstawy

końcówka
PC/ABS

końcówka
PVC

kąt wewnętrzny
PC/ABS

kąt zewnętrzny
PC/ABS

kąt płaski
PC/ABS

maskownica na
przebicie w ścianie
blacha stalowa
ocynkowana

maskownica
blacha stalowa
ocynkowana

BRP6513069010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
33,20 zł / szt.

BRP651304H9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
35,30 zł / szt.

BRP651303H9010
biały
Opak. 1 szt.
-

BRP651305H9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
38,30 zł / szt.

BRP65130W9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
184,30 zł / szt.

BRP6513079010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
84,30 zł / szt.

BRP6513069011
czarny
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
30,00 zł / szt.

BRP651304H9011
czarny
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
30,00 zł / szt.

BRP651303H9011
czarny
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
30,00 zł / szt.

BRP651305H9011
czarny
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
35,30 zł / szt.

BRP6517069010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
38,40 zł / szt.

BRP651704H9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
43,50 zł / szt.

BRP651703H9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
46,90 zł / szt.

BRP651705H9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
48,50 zł / szt.

BRP65170W9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
184,30 zł / szt.

BRP6517079010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
100,10 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=BRP6513069010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651304H9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651303H9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651305H9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP65130W9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6513079010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6513069011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651304H9011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651303H9011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651305H9011
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6517069010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651704H9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651703H9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP651705H9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP65170W9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP6517079010


tehalit.BRP Kanały podparapetowe PVC, wysokość
65 mm, szerokość pokrywy 80mm

- Sposób montażu urządzeń -
montaż krawędziowy.

- Możliwość montażu -
osprzętu 45x45/60/CEE,
osprzęt dedykowany ecoline,
minirozdzielnice, lamele,
panele, odstępniki
uniwersalne, puszki
zaciskowe.

- Pokrywa szerokość 80 mm.

- Podstawa perforowana w
odstępach co 50 mm dla
odstępników uniwersalnych i
co 250 mm do montażu na
ścianie.

- W związku z procesem
produkcyjnym istnieje
możliwość nieznacznych
odchyleń koloru od palety
RAL.

- Inne kolory RAL na zamówienie.
 
Kolor
RAL 9010, biały
RAL 9011, czarny
RAL 7035, jasnoszary
 
Materiał
PVC (twarde)
 

podstawa
PVC

pokrywa
PVC

BRP65210, podwĂłjne BRP65210D19010
biały
Opak. 8 m
GrRab TEH
151,50 zł / m

BRP08029010
biały
Opak. 24 m
GrRab TEH
20,00 zł / m

BRP65210D19016
RAL 9016
Opak. 8 m
GrRab TEH
151,50 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=BRP65210D19010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP08029010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP65210D19016


Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm
(długości specjalne do maks.
6000 mm na zamówienie)
 
Palność
UL94V0 (trudno zapalne)
 
Forma dostawy
Pokrywa i podstawa zamawiana

oddzielnie
 
Temperatura pracy
-5°C do +60°C
 
Stopień ochrony
IP40 / IK07
 
Montaż urządzeń
G2850 - puszka instalacyjna

1-krotna pełna do montażu
krawędziowego
dedykowana pod osprzęt
instalacyjny ramkowy
GLT4001 - puszka instalacyjna
1-krotna pełna do montażu
krawędziowego
dedykowana pod osprzęt
instalacyjny tehalit
 

Wskazówki
W przypadku montażu
sufitowego zaleca się
dodatkowe mocowanie
pokrywy do podstawy

końcówka
PC/ABS

kąt wewnętrzny
PC/ABS

kąt zewnętrzny
PC/ABS

kąt płaski
PC/ABS

maskownica na
przebicie w ścianie
blacha stalowa
ocynkowana

maskownica
blacha stalowa
ocynkowana

BRP652106D9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
30,00 zł / szt.

BRP652104DH9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
55,00 zł / szt.

BRP652103DH9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
55,00 zł / szt.

BRP652105DH9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
77,60 zł / szt.

BRP65210WD9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
217,40 zł / szt.

BRP652107D9010
biały
Opak. 1 szt.
GrRab TEH
125,10 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=BRP652106D9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP652104DH9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP652103DH9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP652105DH9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP65210WD9010
http://www.hager.pl/?artnr=BRP652107D9010


Puszki instalacyjne

G2850

Puszki instalacyjne

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.WA Puszka instalacyjna 1-krotna montaż
krawędziowy

1 G2850 TEH 24,70 zł/szt.

tehalit.WA Puszka instalacyjna 2-krotna montaż
krawędziowy

1 G2860 TEH 63,80 zł/szt.

tehalit.WA Puszka instalacyjna montaż kraw do
gniazd teleinf/anten PA bezhal

1 G2870 TEH 19,90 zł/szt.

tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit PA
bezhalogenowy

1 GLT4001 TEH 23,10 zł/szt.

tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit do
gn teleinf/anten PA bezhal

1 GLT1511 TEH 28,30 zł/szt.

M5861

Zaciski odciążające

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.WA Zacisk odciążający przewody 50 M5861 TEH 5,60 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=G2850
http://www.hager.pl/?artnr=G2860
http://www.hager.pl/?artnr=G2870
http://www.hager.pl/?artnr=GLT4001
http://www.hager.pl/?artnr=GLT1511
http://www.hager.pl/?artnr=M5861


tehalit.BRP Akcesoria

BRP65XXX9

Łączniki podstawy

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.BRP Łącznik podstaw,  1kpl.=2szt. 1 BRP65XXX9 TEH 11,00 zł/kpl

M2026

Przegrody, PVC

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.LF Przegroda H60mm 50 M2026 TEH 26,30 zł/m

GT4519010

Ramki montażowe 1-krotne

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm
biały

1 GT4519010 TEH 29,60 zł/szt.

tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm
biały

1 GT4519016 TEH 29,60 zł/szt.

tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm
czarny

1 GT4519011 TEH 32,70 zł/szt.

tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm alu 1 GT451ALU TEH 47,60 zł/szt.
tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm
jasnoszary

1 GT4517035 TEH 28,10 zł/szt.

GT452

Ramki montażowe 2-krotne

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm
biały

1 GT4529010 TEH 49,00 zł/szt.

tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm
biały

1 GT4529016 TEH 49,00 zł/szt.

tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm
czarny

1 GT4529011 TEH 56,00 zł/szt.

tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm alu 1 GT452ALU TEH 89,60 zł/szt.
tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm
jasnoszary

1 GT4527035 TEH 49,00 zł/szt.

GT453

Ramki montażowe 3-krotne

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm
biały

1 GT4539010 TEH 69,80 zł/szt.

tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm
biały

1 GT4539016 TEH 69,80 zł/szt.

tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm
czarny

1 GT4539011 TEH 79,00 zł/szt.

tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm alu 1 GT453ALU TEH 110,60 zł/szt.
tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm
jasnoszary

1 GT4537035 TEH 69,80 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=BRP65XXX9
http://www.hager.pl/?artnr=M2026
http://www.hager.pl/?artnr=GT4519010
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http://www.hager.pl/?artnr=GT4539010
http://www.hager.pl/?artnr=GT4539016
http://www.hager.pl/?artnr=GT4539011
http://www.hager.pl/?artnr=GT453ALU
http://www.hager.pl/?artnr=GT4537035


tehalit.BRP Akcesoria

LFF79H

Osłona izolacyjna

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.LFF Puszka ochronna do ramki LFF71H
45x45mm,  biały

10 LFF79H TEH 11,80 zł/szt.

G2745

Puszki instalacyjne pojedyncze CEE

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE montaż
krawędziowy

1 G2745 TEH 173,80 zł/szt.

G33759010

Maskownice gniazd CEE

Opis Opak. Nr katalogowy GrRab Cena

tehalit.WA Maskownica do puszek gniazd CEE DA200
PC/ABS biały

1 G33759010 TEH 57,40 zł/szt.

tehalit.WA Maskownica do puszek gniazd CEE DA200
PC/ABS alu

1 G3375LAN TEH 96,10 zł/szt.

tehalit.WA Maskownica do puszek gniazd CEE DA200
PC/ABS biały

1 G33759016 TEH 57,40 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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