Supralumini
CULORI DISPONIBILE

SUPRALUMINI PENTRU
TOCURI REGLABILE
Pentru executarea pereților despărțitori din
sticlă și pentru sporirea gradului de iluminare
a încăperilor, venim cu o soluție modernă și
funcțională: supraluminile de interior.
Coloristica bogată, montajul ușor și rapid
sunt caracteristici care asigură popularitatea
acestui produs.

Portadecor
Portasynchro 3D
Portadur
Finisaj Premium
Furnir Natural Select
Furnir Natural Stejar, Frasin, Nuc
Furnir Natural Stejar Satin

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 mm
Paleta de culori vezi pag. 206 – 213.

INTERVALUL DE REGLARE AL SUPRALUMINII
20 mm

minim

supralumină individuală

170

maxim

60 mm

80 mm

REGLABIL

GROSIMEA ZIDULUI
A

75 ÷ 95 mm

B
C

95 ÷ 115 mm
120 ÷ 140 mm

D
E

140 ÷ 160 mm
160 ÷ 180 mm

F
G
H

180 ÷ 200 mm
200 ÷ 220 mm
220 ÷ 240 mm

I
J
K

240 ÷ 260 mm
260 ÷ 280 mm
280 ÷ 300 mm

CONSTRUCȚIA SUPRALUMINILOR

a
siune
dimen lui
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CONSTRUCȚIA TOCULUI

REMARCĂ

Supralumina cuprinde: traversă orizontală şi două lonjeroane verticale executate din
PAL, completate cu feroneria şi accesoriile necesare, pervazuri.
Supraluminile sunt fabricate şi livrate sub forma unui set ce se asamblează la faţa
locului.

•
•
•
•
•

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL TOCULUI
• Pentru unsprezece lăţimi de zid, de la 75 mm până la 300 mm.
• Dimensiunea supraluminii este limitată de suprafaţa sticlei care nu poate fi mai
mare de 3 m².
• Dimensiuni disponibile pentru supraluminile independente „40”, „50”, „60”, „70”, „80”,
„90”, „100” și „120” ÷ „220”.

Evaluare Tehnică Naţională ITB-KOT-2018/0358, ediţia 1.
Supraluminile se livrează fără sticlă. Recomandăm grosimea sticlei de 4–6 mm.
Supraluminile trebuie montate în goluri de zid finisate (ex. tapet, gresie, etc).
Supraluminile nu sunt disponibile pe culoarea Stejar de pe finisajul Portadecor.
Pentru dimensiuni și desene ilustrative, vezi pag. 193.

COSTURI SUPLIMENTARE
• culori pe finisajul CPL 0,2 mm – GRUPA II
• supralumină: finisajul furnir natural Nuc
• supralumină: furnir natural Stejar Alb (furnir natural Stejar Satin)
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SUPRALUMINI

PARAMETRI TEHNICI

