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Technical Structure

Base Material
Основен материал

Montage Options
Опции за монтаж

Lighting Options
Опции за осветление

Select base material
Избор на основен материал

Select side depth
Избор на странична дълбочина

Select paint color from RAL codes or material type
Избор на цветова гама по RAL кодове
или тип на материал

Select montage option
Опция избор на монтаж

Lighting selection
Избор на осветление

Aluminium
Алуминий

High mounting screws (optional: 2.8mm acrylic back)
Високо монтажни винтове (опция: 2,8 мм акрилна задна част)

LED ligthing based on LED module colors
LED модул, базиран на LED модулни цветове

For aluminium option you 
need to select your body 
color from RAL codes.
За опция алуминий 
трябва да изберете 
цвета на тялото от 
RAL кодове.

Stainless Steel
Неръждаема стомана

For stainless steel you need 
to select from stainless steel 

option in stainless steel page.
За неръждаема стомана 
трябва да изберете от опции 
неръждаема стомана. 
Можете да намерите опциите 
на страниците за неръждаема 
стомана.
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Mounting Screws
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Side Band
Странична лента
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LED Module
LED модул
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PVC Foam
PVC пяна

Metal Back-face
Метална задна част

Metal Back-face
Метална задна част

Acrylic Back-face
Акрилна задна част

PVC foam back-face option

Acrylic back-face, high mounting option

Metal back-face, back montage option

Metal back-face, front montage option
Metal arka yüzey, ön montaj seçeneği

Опция за задна страна от PVC пяна Метална задна част, опция за заден монтаж

Акрилна задна част, опция висок монтаж Метална задна част, опция преден монтаж


