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ІНСТРУКЦІЯ 
З МОНТАЖУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКЦІЇ

ЗБЕРЕЖІТЬ ВАШУ ЕНЕРГІЮ ...
Легко, швидко, професійно

Нове покоління монтажних коробок для гіпсокартону: кожна
іноваційна деталь розроблена, щоб ваш монтаж був

 швидше, простіше та професійніше

МІЦНІСТЬ
Коробки зроблені з 
пропілену: вони жорсткі, 
надійні і не тріскаються. 
Випробування показали, 
що віни зберігають свою 
форму та функціональ- 
ність від -5 ° С до 60 ° С.

PP

ІНОВАЦІЙНІ 
БЕЗІНСТРУМЕНТАЛЬНІ 
ОТВОРИ
Витягніть ущільнювач вручну 
щоб створити отвір для 
кабелю

ПОТРІЙНЕ ПРИТИСКАННЯ
Посилені широкі фланці, 
металеві затискачі та гумові 
стрічки забезпечують надійний 
та непомітний монтаж

ЛЕГКА УСТАНОВКА
І ВИДАЛЕННЯ
Якщо вам потрібно виправити установку, 
можна легко зняти коробку, не пошкодити 
стіну і повторно використати її знову. Без 
втрат  фіксуючих кріплень

ГНУЧКІ АЛЕ НАДІЙНО 
ЗАФІКСОВАНІ
Герметичні еластичні 
мембрани, які забезпечують 
надійну фіксацію кожного 
встановленого провідника, 
але все ж достатньо гнучкі, 
щоб пристосуватися до 
потрібної позиції

СХОВАТИ НЕДОЛІКИ
Тонкий, але широкий 
фланець, щоб приховати 
невеликі помилки в отворах.

ЦЕНТРОВКА ДЛЯ ЛЕГКОГО 
ФРЕЗЕРУВАННЯ

мітки на зворотньому боці для 
ідеального монтажу

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ
Стійкість до 850 °C 
(протестовано за стандартом
EN60670-1): це означає, що 
нова коробка пройшла 
тестування - коли металевий 
дріт нагрівається до 850 °C і
вставляється в коробку 
протягом 30 секунд.

Фронтальний 
монтаж

Притисніть 
коробку до стіни

Визначте мітки 
для сверління

Просверліть 
отвори



СТІЙКІСТЬ ДО ПИЛУ
Еластичні мембрани 
запобігають надходженню пилу 
в коробку навіть зі 
встановленими провідниками, 
що забезпечує захист IP40.

... ЕНЕРГІЮ ВАШОГО ДОМУ
Герметичність: - 95% витоків повітря

Вдоскональте 
отвір

Потягніть пломбу щоб 
відкрити мембрану

Вставте 
кабелепроводи

Вставте коробку 
в отвір

Зафіксуйте 
коробку 

     
    AIR  FLOW

СТАРА 
КОРОБКА

4 м3/г
       

     AIR  F

LOW

НОВА 
КОРОБКА

4 м3/г

 

Нова коробка призначена для 
задоволення найвищих вимог до 
енергозбереження: еластичні 
мембрани міцно оточують 
трубопроводи або кабелі, 
дозволяють належним чином 
заощаджувати (до 15 кВт*г/м²/рік), 
підвищуючи рівень теплоізоляції 
будівлі



 
КАТАЛОГ

ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ
ДЛЯ ЛЮБИХ ПОТРЕБ

PB503N PB504N PB506N PB526NPB502N
тикул

КОРОБКИ ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ СТІН ТА СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК
Коробки для одно- та двошарових стін для монтажу проводів

Вхідні отвори для кабелю

PB502N
PB503N
PB504N
PB506N
PB526N
PB503V
PB526V

СВЕРДЛІННЯ 
ГІПСОКАРТОНУ
для свердління гіпсокартону 
використовуйте насадку-різак 
Ø67/68 мм.

PB502N

Ø 67/68 mm

2 модулі - Ø 71x50.5 мм 2x16-20 мм - 2x20-25 мм

3 модулі - 110x71x52 мм 4x20-25 мм

4 модулі - 132.5x71x52 мм 2x16-20 мм - 4x20-25 мм

6 мод. (7 мод. Livinglight) - 183x71x52 мм 6x20-25 мм
6x20-25 мм3+3 модулі - 111x116x52 мм

Перегородка для коробки РВ503N -4N -6N
Перегородка для коробки РВ526

Продукція відповідає стандарту EN 60670-1

Артикул

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

ТОВ "Легранд Україна"
04080 Київ, вул. Турівська, буд. 31 
тел.: +38 044 351 12 00
office.kiev@legrand.ua Бренд Групи




