
950

n Instalacja

Batibox™
puszki do ścian karton-gips

Pak. Nr ref. Puszka do podłączenia opraw 
oświetleniowych z pokrywą
Puszka sufitowa centralna

30 0893 36 Umożliwia zawieszenie ciężaru do 25 kg   
do konstrukcji puszki przy pomocy zawieszki.
Średnica otworu 67 mm – głęb. 50 mm.
Centralna kotwa demontowalna w celu  
ułatwienia montażu pręta gwintowanego.
Szybszy montaż puszek za pomocą zawieszki  
nr ref. 0892 43.
Dostarczana z kotwą i pokrywą.
Wyposażona w 4 wejścia Ø 16–20.

50 0893 46 Puszka do opraw ściennych
Średnica otworu 40 mm – głęb. 40 mm. 

Akcesoria do mocowania puszek sufitowych
10 0892 43 Zawieszka

Szybki montaż dzięki lince z systemem  
samoczynnej blokady.
Dostarczana z linką stalową o dł. 2 m.
Pozwala na zamocowanie puszki/lampy 
do konstrukcji nośnej sufitu.
Mocowanie nie wymaga użycia narzędzi.
Umożliwia zawieszenie ciężaru do 25 kg.

Puszki rozgałęźne
Dostarczane z pokrywą i wkrętami. Dno wyjmowane.
Wym. zewn. puszki (mm) Wymiary pokrywy (mm)

10
10
10
10
10

0893 71
0893 72
0893 73
0893 74
0893 75

Ø 85 x 40 mm 
115 x 115 x 40 mm 
160 x 105 x 40 mm 
170 x 170 x 50 mm 
230 x 170 x 50 mm

100 x 100 mm
140 x 140 mm
190 x 135 mm
195 x 195 mm
225 x 210 mm

Puszki do sufitów i podłóg technicznych
Do montażu zarówno w sufitach podwieszanych, 
jak i podłogach technicznych. Samogasnące 850°/5 s.
Mocowanie na wkręty, gwoździe lub klamry (4 punkty 
mocowania).

5 0893 80 Puszka okrągła
Wym.: Ø 140 mm , głębokość 100 mm.
Pokrywa hermetyczna zabezpieczona przed  
gryzoniami, wejścia rurek samozaciskowe.  
Wejścia boczne nacięte lub pod kątem 45° 
do pokrywy o Ø 16, 20, 25 mm (15 możliwych wejść 
dla rurek).

4 0893 81 Puszka kwadratowa
Wym.: 190 x 190 x 80 mm.
Wyposażona w samozaciskowe 
wejścia dla rurek
Umożliwia łatwe oznaczenie 
obwodów.
Rurka Ø 16 mm x 12 (3 na powierzchnię).
Rurka Ø 20 mm x 20 (5 na powierzchnię).
Rurka Ø 25 mm x 4 (1 na powierzchnię).
Rurka Ø 32 mm x 4 (1 na powierzchnię).
Kabel Ø 12 mm x 28 (7 na powierzchnię).

0893 46 0892 43

Średnica otworu Ø 67 
to więcej miejsca  
dla przewodów.

Wysuwane pazurki 
plastikowe dla jeszcze 
lepszego komfortu 
podczas instalacji.

Pazurki plastikowe 
dostosowane  
do grubości ściany. 
Szybki i pewny montaż.

Więcej miejsca  
dla lepszego 
zamocowania 
puszki w ścianie.
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