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 RAME ORNAMENT 
 gama COLOR SOFT TOUCH 

 

 

 

CARACTERISTICI GENERALE 

 rame decorative cu design modern și material cu o suprafață catifelată, 

plăcută la atingere.  

 dau o notă modernă și sofisticată încăperii. 

 gama COLOR SOFT TOUCH cuprinde 2 culori de bază 

(negru cărbune și alb azur). 

 rama albă luminează în întuneric cu o lumină albăstruie. 

 ramele sunt fabricate pentru a rezista la impact și a fi 

în același timp ușor de instalat, flexibile. 

 o dimensiune atipică – 92mm înălțime. 

 

Avantaje tehnice ale gamei 

 gama Experience permite montarea pe rând a componentelor 

 ansamblului. deci se pot instala în adaptare cu instalații  

existente fără a fi nevoie să se instaleze noi cutii de montaj prefabricate. 

 pentru ansambluri de 3 sau mai multe module se pot folosi  

cutii de montaj unde rama este montată cu ajutorul șuruburilor.  

(șuruburile vin împreună cu rama) 

 cutiile de montaj sunt făcute atât pentru perete plin  

cât și pentru perete fals. 

 găurile de pe rama de montaj și geometria simetrică a ramei 2M permit instalarea orizontală și verticală în șir. 

 ansamblul poate fi continuat orizontal și se pot monta cutii de montaj de diferite dimensiuni sau poate fi continuat vertical și 

cutiile de montaj trebuie să fie de aceeași dimensiune. 

 

INSTRUCȚIUNI MONTAJ 

 se instalează în rama de montaj printr-o simplă apăsare. rama de montaj se  

instalează în doze modulare de 60Ø sau cutii rectangulare modulare. 

 nu este nevoie de alte instrumente.  

 pentru demontarea ramei folosiți o șurubelniță în spațiul indicat de pe marginea 

ramei. 
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PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model ramă neagră soft touch 

Cod Elvon 33613 33615 33616 33617 33618 

Module 2M 3M 4M 6M 7M 

Dimensiuni (mm) 97,6 × 91,8 120 × 91,8 142,4 × 91,8 187,2 × 91,8 209,6 × 91,8 


