
Mocny zaczep pazurkowy

Nowy, opatentowany system mocowania f-tronic® TC
dla drewna litego, drewna klejonego poprzecznie i 
konstrukcji hybrydowych.

Dzięki nowemu systemowi mocowania-TC oraz  
stabilniejszemu materiałowi, puszki instalacyjne trzymają się 
łatwo i solidne, jak skała w solidnych drewnianych ścianach. 
Najbardziej opłacalne, zgodne z normami rozwiązanie do 
montażu w ścianach drewnianych- szczegolnie od grubości 
ściany 40 mm. Z nowym systemem niepotrzebne są 
dodatkowe, kosztowne prace frezarskie.

Pozostaje w drewnie
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Puszki instalacyjne
Mocny zaczep pazurkowy w drewnie
• Puszka instalacyjna z wytrzymałą obudową
•  Mocowanie za pomocą pazurków TC, które zakotwiczają się w 

drewnie
• Szczelność dzięki technologii membranowej 2K
• Łatwy montaż dzięki beznarzędziowemu wprowadzaniu 

przewodów oraz rur
• Zintegrowane mocowanie kabla dla kabli NYM
• Ekonomiczne, zgodne z normami rozwiązanie dla drewna lite-

go,drewna laminowane poprzecznie i konstrukcji hybrydowych
• Prosty i szybki montaż

Typ E3700TC E3700TCHF

Wykonanie Puszka przyłączeniowa
dla budownictwa drewnianego

Puszka przyłączeniowa dla budownictwa 
drewnianego, bezhalogenowa

Numer artykułu 7360072 7360073

J. op. / Op. zb. / Pal. 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Puszki przeciwpozarowe  
Odporność ogniowa w budownictwie drewnianym
• Puszki instalacyjne ochrony przeciwpożarowej dla konstrukcji z drewna 

klejonego
• Mocowanie za pomocą pazurów TC, które zakotwiczają się w drewnie
• Ochrona przeciwpożarowa, izolacja akustyczna, szczelność
• ETA-18/0628
• Bezpieczne, zgodne z normami rozwiązanie
• Klasa odporności ogniowej do EI90

Typ BS2700TC BS3700TC BS3500TC BS2000TC

Wykonanie
Puszka przeciwpożarowa
dla budownictwa drew-

nianego

Puszka przeciwpożarowa- 
przyłączeniowa

dla budownictwa drew-
nianego

Puszka przeciwpożarowa- 
przyłączeniowa

dla budownictwa drew-
nianego

Puszka przeciwpożarowa
dla budownictwa drew-

nianego

Numer artykułu 7500062 7500063 7500064 7500065

J. op. / Op. zb. 
/ Pal. 10 / 250 / 4.000 10 / 200 / 3.200 10 / 200 / 3.200 10 / 250 / 4.000

Tiefe 50 mm 62 mm 62 mm 50 mm

Wprowadzenia dla kabli i rur dla kabli i rur dla rur dla rur

www.f-tronic.comDaj się zainspirować - przetestuj już teraz!
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