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KP 68/D_KA KPR 68/D_KA

KU 68-45_KA KPR 68-70_KA

KU 68-45/HF_HA KPR 68-70/HF_HA

• mul�-funkcyjna puszka 
   odpowiednia do większości 
    klasycznych przyrządów i instalacji 
    zaciskowych
• większa przestrzeń do instalacji
• możliwe połączenie w ciągi 
   o rozstawie 71 mm
• centralna kolumna dla wieka 
    bezśrubowego KO 68

• nowy projekt puszki przyrządowej 
   o membranach wlotowych 
   wykonanych z elastycznego
   materiału
• idealna dla domów 
   niskoenergetycznych i pasywnych
• większa przestrzeń do instalacji
• możliwe połączenie w ciągi 
   o rozstawie 71 mm

• wielo-funkcyjna bezhalogenowa 
    puszka odpowiednia do instalacji 
    w miejscach użyteczności publicznej, 
    które wymagają większej ochrony 
    osób i mienia
• większa przestrzeń do instalacji
• możliwe połączenie w ciągi 
   o rozstawie 71 mm

• głęboka puszka przyrządowa 
   o membranach wlotowych 
   wykonanych z elastycznego materiału
• idealna dla domów 
   niskoenergetycznych i pasywnych
• również dla przyrządów, które 
   wymagają więcej miejsca
• możliwe połączenie w ciągi o rozstawie 
   71 mm

• głęboka mul�-funkcyjna puszka 
   dla przyrządów, które wymagają 
   więcej miejsca lub większego 
   mocowania
• możliwe połączenie w ciągi 
   o rozstawie 71 mm

• głęboka, wielo-funkcyjna 
   bezhalogenowa puszka odpowiednia 
   do instalacji w miejscach użyteczności 
   publicznej, które wymagają większej 
   ochrony osób i mienia
• możliwe połączenie w ciągi 
   o rozstawie 71 mm



PK 170X65 D_HD

PEKE 60 HF_HD

CZARNE LISTWYLK 80X28 T_FB
VLK 80/T_FA

• kolejny rozmiar nowych kanałów 
    PK x65
• dwie komory na dwa przeznaczenia
• perforowana przegroda 
    wewnętrzna
• występuje również w wersji 
   bezhalogenowej
   PK 170X65 D HF_HD

• bezhalogenowa przegroda do 
    kanałów bezhalogenowcyh X65
• sprzedawane o długości 1 m
• łatwa i szybka instalacja

• nowy projekt puszki elektroinstalacyjnej 
   do czarnej listwy
• pasuje do przyrządów modeli z serii Tango

• wybrane typy:
   LHD 20X10_FD, LHD 20X20_FD,
   LHD 40X20_FD, LHD 40X40_FD
   i LH 60X40_FD
• w tym wszystkie akcesoria
• wykonane z materiału odpornego 
   na promieniowanie UV

• głęboka, wielo-funkcyjna 
   bezhalogenowa puszka odpowiednia 
   do instalacji w miejscach użyteczności 
   publicznej, które wymagają większej 
   ochrony osób i mienia
• możliwe połączenie w ciągi 
   o rozstawie 71 mm
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KEFZ 80_KB
KEFZ 80/VDZ_KB

MDFZ 80_KB
MDFZ 80/VDZ_KB

• puszki elektroinstalacyjne do ociepleń budynków
• 2 zestawy: obydwa z kompletnym zestawem 
   do instalacji puszki, a jeden z narzędziem 
   do montażu
• odpowiednie do montażu w już ocieplonych 
   elewacjach budynków o minimalnej grubości 
   warstwy izolacyjnej 80 mm
• nadają się do popularnych rodzajów izolacji 
   stykowych (styropian fasadowy, wełna mineralna)

• płyta montażowa do finalnie ocieplonych elewacji 
   do mniejszych urządzeń (kamery, czujniki ruchu 
   oraz oświetlenie)
• 2 zestawy: obydwa z kompletnym zestawem 
   do instalacji płyty, a jeden z narzędziem do montażu
• odpowiednia do montażu w już ocieplonych
   elewacjach budynków o minimalnej grubości 
   warstwy izolacyjnej 80 mm
• nadaje się do popularnych rodzajów izolacji  
    stykowych (styropian fasadowy, wełna mineralna)

• wybrane typy:
   LHD 20X10_FD, LHD 20X20_FD,
   LHD 40X20_FD, LHD 40X40_FD
   i LH 60X40_FD
• w tym wszystkie akcesoria
• wykonane z materiału odpornego 
   na promieniowanie UV



KSK 100_PO4J
KSK 100_PO6J

KPZ-1_PO

INOXKL

• miękkie wloty membrany zapewniają łatwy 
   sposób na wprowadzenie kabla przy 
   zachowaniu ochrony IP 66
• kotwy do betonu, wkręty ze stali nierdzewnej, 
   w komplecie kolumny nośne, drążek, zaciski 
   ceramiczne w paczce
• łatwy dostęp do zacisku dzięki umieszczeniu 
   go na kolumnie

• puszka osprzętowa do przegród 
   przeciwpożarowych z certyfikatem 
   od EI 15 do EI 120
• zapewnia integralność ściany, a tym samym 
   zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia
• wykonana z materiału bezhalogenowego
• membrany wykonane z miękkiego materiału

• drabina kablowa wykonana ze stali nierdzewnej
• dostępna w dwóch wysokościach ścian bocznych 
   - 60 i 110 mm
• perforowane ściany boczne i poprzeczki ułatwiające montaż
• oferowana z akcesoriami do wykonania kompletnej trasy



Obserwuj nas,

Kopos Elektro PL Sp. z o. o.
ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław

Polska
Hala nr 19 (wjazd od ul. 

Mokronoskiej)

tel: +48 71 333 66 53
e-mail: kopos@kopos.pl

www.kopos.pl

www.kopos.pl

aby być na bieżąco!
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