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Technický výkres ALLUX

ALLUX - STAV, spol. s r.o.

tel.: +420 281 860 993, +420 777 196 535

mail: obchod@allux.cz, info@allux.cz

web: www.svetlovod.cz, www.allux.cz

VYPRACOVAL : FORMÁT :

ČÍSLO VÝKRESU :MĚŘÍTKO :DATUM :

ALLUX - STAV s.r.o.

OBSAH VÝKRESU : 

žb. strop (řez B-B)

žb. strop (řez A-A)

nosník pro žárovku (úspornou zářivku

nebo LED)

dvojitý stropní difuzér (PMMA dvojsklo,

čiré-horní sklo, prismatické-spodní sklo)

+ gumové těsnění

stropní rám (bílý ABS)

kryt stropního rámu (bílý ABS)

průchod stropem

flexibilní světlovodný tubus (metalizovaný

polyester + vinutý ocelový drát)

stropní reflexní prstenec (nerezová ocel)

nosník pro žárovku (úspor-

nou zářivku nebo LED)

flexibilní světlovodný tubus

(metalizovaný polyester +

vinutý ocelový drát)

stropní reflexní prstenec

(nerezová ocel)

dodatečná výztuž

ocelová výztuž ohýbaná

k líci otvoru

stropní rám (bílý ABS)

dvojitý stropní difuzér (PMMA dvojsklo,

čiré-horní sklo, prismatické-spodní sklo)

+ gumové těsnění

kryt stropního rámu (bílý ABS)

průchod stropem

stříbrná páska (přelepená

přes tubus a stropní

reflexní prstenec)

stříbrná páska (přelepená

přes tubus a stropní

reflexní prstenec)

lepení stropního rámu

montážní pěnou

lepení stropního rámu montážní pěnou

Světlovod ALLUX 550 Flexi - železobetonový strop

1 x A4

-1:7.501/2015

Světlovod ALLUX 550 Flexi  - železobetonový strop

650

600

velikost otvoru

650

600

velikost otvoru
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VYPRACOVAL : FORMÁT :

ČÍSLO VÝKRESU :MĚŘÍTKO :DATUM :

ALLUX - STAV s.r.o.

OBSAH VÝKRESU : 

stropní rám + dvojitý stropní difuzér + kryt stropního rámu

dodatečná výztuž

ocelová výztuž

doarmování líce otvoru

flexibilní světlovodný tubus

(metalizovaný polyester + vinutý ocelový drát)

Světlovod ALLUX 550 Flexi - železobetonový strop

1 x A4

-1:7.501/2015

Světlovod ALLUX 550 Flexi  - železobetonový strop
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