
 Korytka kablowe JUPITER

 Drabinki kablowe

www.kopos.pl
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przetłoczenie dna korytka 
przepusty do kabli 
zintegrowane połączenie 
poprzecznie wytłoczony występ w korytku i w wyposażeniu  
wzdłużne i poprzeczne przetłoczenie pokrywy   
zabezpieczenie powierzchniowe – cynkowanie Sendzimir
certyfikat wytrzymałości pożarowej 
wymiary:Długość korytka: 3 m

Wysokość boku: 35; 42; 60; 85; 110 mm
Szerokość korytka: 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600mm
Grubość blachy korytka: od 0,75 do 1,5 mm
Grubość blachy pokryw: od 0,6 do 1,25 mm

bogate wyposażenie i elementy montażowe
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perforowane poprzeczki 
odległość poprzeczek 300 mm
perforowanie dolnego obrzeża boku 
połączenie boku z poprzeczką przez przetłoczenie 
zabezpieczenie powierzchniowe – cynkowanie Sendzimir
certyfikat wytrzymałości pożarowej 
wymiary:Długość drabinki: 3 m

Wysokość boku: 60; 85; 110 mm
Szerokość drabinki: 150; 200; 300; 400; 500; 600 mm
Grubość blachy: 1,5 mm



 Systemy podłogowe KOPOBOX 

www.kopos.pl

 Korytka kablowe MARS
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zagięte obrzeże boków
przetłoczenie dna korytka
zintegrowane połączenie
wielokrotne perforowanie
poprzecznie wytłoczony występ w korytku i w wyposażeniu  
wzdłużne i poprzeczne przetłoczenie pokrywy   
zabezpieczenie powierzchniowe – cynkowanie Sendzimir
certyfikat wytrzymałości pożarowej
wymiary:Długość korytka: 3 m

Wysokość boku: 50; 100 mm
Szerokość korytka: 62; 125; 250; 500 mm
Grubość blachy korytka: od 0,75 do 1,5 mm
Grubość blachy pokryw: od 0,6 do 1,25 mm

specjalny element montażowy: profil nośny do uchwytów kablowych
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Zestawy elektroinstalacyjnych puszek podłogowych KOPOBOX 
do montażu w litych i w tzw. pdwójnych podłogach betonowych

KOPOBOX 57 – przeznaczony do urządzeń o module 45 x 45 mm
KOPOBOX 80 - przeznaczony do urządzeń klasycznych i w wykonaniu z 
modułem 45 x 45 mm

dwie uchylne klapki do wprowadzenia przewodów do puszki
wzmocnienie pokrywy blachą w celu zwiększenia wytrzymałości

zestaw do podłóg betonowych
uniwersalna puszka podłogowa KUP (57; 80) + ramka do puszki 
podłogowej KOPOBOX (57; 80)
puszka KUP 57 przy grubości warstwy betonowej 57 - 75 mm a puszka 
KUP 80 przy 80 - 95 mm
wysokość puszki można zwiększyć za pomocą kompletu 
niwelacyjnego, który służy również do wyrównania nierówności podłogi

zestaw do podwójnych podłóg
ramka do puszki podłogowej KOPOBOX (57; 80)
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