TECHNICKÝ LIST

LONGUS baffle
kovový lamelový podhled do interiéru
POPIS
Hlavní část lamelového podhledu tvoří nosník
a lamela LONGUS. Tento systém podhledů je
celokovový a velmi variabilní. Výška lamela
od 100 mm do 200 mm, šířka lamely je 30 mm.
Maximální délka nosníků a lamel LONGUS je
3000 mm. Podhled je možné zavěsit pomocí závěsu
nonius. Maximální rozteč nosníků LONGUS je
v závislosti na velikosti a rozteči jednotlivých lamel.
Lamely je možné ukončit krytkami, nebo je napojit
pomocí spojek. Podhled vhodný pro použití do
interiéru.

POUŽITÝ MATERIÁL
Lamela LONGUS – materiál: FeZn tl. 0,6 mm
Nosník LONGUS – materiál: FeZn tl. 2 mm
Závěs nosníku NONIUS LONGUS – materiál: FeZn tl.
1 mm
Závěs lamely LONGUS – materiál: FeZn tl. 1,4 mm

MONTÁŽ
Dle montážního předpisu společnosti ALLEGRO
s.r.o. Nosník LONGUS je zavěšena pod stropem
pomocí závěsných prvků rovnoběžně vedle sebe
tak, aby upevňovací prvky lamely LONGUS a byly
v zákrytu za sebou. Vzájemná rozteč nosníků
LONGUS je až 1000 mm. Rozteč závěsných prvků
až 1000 mm. Přesnou vzdálenost závěsů a nosníků
určí výrobce na základě požadované výšky
a rozteče lamel.
Je nezbytně nutné dodržovat veškeré místní
předpisy, normy a nařízení, a to včetně všech
doporučení od výrobce.
Podhled LONGUS se nesmí dodatečně ničím
zatěžovat, žádnými břemeny, předměty, sáním
vzduchu, prouděním vzduchu z VZT, jinými vlivy
apod.. Veškeré okolní instalace a koncové prvky
musí být samostatně vyvěšeny, nezávisle na
lamelách a konstrukci podhledu.

Spojka lamely LONGUS – materiál: FeZn tl. 0,6 mm

Systém zavěšení konstrukce se odvíjí dle
požadavků na podhled a dle použitých stávajících
nosných konstrukcí.

Závlačky

UPOZORNĚNÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Jedná se o podhled do interiéru, který nesmí být
namáhán vnějšími vlivy, jako např. déšť, sníh, vítr,
průvan, přímé slunce, vlhkost apod.

Krytka lamely LONGUS – materiál: FeZn tl. 0,6 mm

Dle vzorníku RAL, dekor, UV tisk.
Lamely LONGUS mohou být ve standardním
provedení (plné) nebo s perforací dle katalogu
perforace.
REAKCE NA OHEŇ
– povrchová úprava RAL (PES), nebo UV tisk –
lamely LONGUS jsou vyrobené z předem
lakovaného, případně i potištěného plechu UV
tiskem) třídy reakce na oheň A2-s1,d0 .
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NÁHLED PODHLEDU
Legenda:
1. boční krytka lamely LONGUS
2. lamela LONGUS
3. závěs lamely LONGUS
4. závlačky 2,5
5. Spojka horní (pojistka) lamel LONGUS
6. nosník LONGUS
7. nonius horní díl
8. nonius spodní díl
9. závěs nosníku LONGUS (domeček)

10

10. spojka nosníku LONGUS
ŘEZY A DETAIL PODHLEDU

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku, podle
nejnovějšího stavu vývoje a použití v praxi. Za
montáž, kterou provádí spolupracující montážní
firma nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto
sféry nemá žádný vliv. Údaje přesahující rámec
technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné
potvrzení kmenového závodu. V každém případě
platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním
tohoto technického listu pozbývají všechny
předešlé svou platnost.
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