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VELETEK VAGYUNK SIKERESEK.  
Termékeink fejlődését és az innovációt a mindig újuló technológiák  

garantálják. Nektek.
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KOPOBOX®

A KOPOBOX® rendszer tökéletes megoldást jelent irodaépületekbe. Kialakítása alkalmassá teszi 
beton-, és álpadlóba való szerelésre is. A különálló padlódobozok sorolhatósága biztosítja az 

esetleges jövőbeli bővítés lehetőségét is - a foly® 

VIDEO
GUIDE
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KOPOBOX® betonpadlóba
KOPOBOX® 57
akár 6 db modulaljzat
oldal 6

PP 80/K-5
vakfedél
oldal 14
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KOPOBOX® 80
akár 6 db hagyományos aljzat
oldal 8

KOPOBOX® 80
akár 8 db modulaljzat
oldal 10

KOPOBOX® 80
akár 12 db modulaljzat
oldal 12
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KOPOBOX® 57 betonpadlóhoz
padlódoboz összeszerelése akár 6 db modulaljzathoz

A KOPOBOX® 57 padlódoboz egy komplett szett a gyors szereléshez akár 6 db 45x45 mm-es modulszerelvényhez 
betonpadlóba. A KUP 57 vagy KUP 80 padlódoboz kerül az 57-95 mm közti betonrétegbe. Vastagabb beton 
esetén az SN szintezőkészlettel még 35 mm nyerhető. A KOPOBOX® 57 előnye a kis szerelési mélység. 57 mm 
mélységével az egyik legkeskenyebb a piacon. Az elrendezésnek köszönhetően hátsó bevezetésű dugvillákhoz 
is alkalmas, amik használatánál más padlódobozok fedelét nem lehet lecsukni. A padló borítása beletehető a 
padlódoboz tetejébe az esztétikus kinézet érdekében. A lecsukott padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető 
és IP30 védettséggel rendelkezik.

padlódoboz keret
KOPOBOX® 57

modulaljzat

padlódoboz
KUP 57/ KUP 80

HF
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KOPOBOX® 57 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 57 padlódoboz keret KUP 57 vagy KUP 80 padlódobozzal használható betonpadlóba, akár 
6 db 45x45 mm-es modulszerelvénnyel. A fedél megerősített a magasabb mechanikai védelemért. A 
KOPOBOX® 57 sötét szürke RAL7012 színben elérhető.

SN - szintbeállító készlet

Az SN szinbetállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel 
növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).

Alkatrészek

KUP - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 57 és KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmasak. Alapdobozok, amikhez a KOPOBOX® 
57 keretet a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 57 előnye, hogy 57-75 mm vastag betonba tehető, a 
KUP 80 80-95 mm-be. A KUP padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatornák illeszthetőek.
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A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos 
szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 80 akár 
hat hagyományos szerelvénnyel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnyel. A padlódoboz betonba 
is szerelhető 80-95 mm-ig. Vastagabb betonréteg esetén SN szintbeállító készlettel szerelhető, ami további 35 mm-t 
enged. A KOPOBOX® 80 oldalsó kivezetésű dugvillákhoz alkalmas. A zárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és 
IP30 védettséggel rendelkezik.

padlódoboz összeszerelése akár 6 db hagyományos aljzathoz

padlódoboz keret
KOPOBOX® 80

padlódoboz
KUP 80

szerelvénydoboz
KPP 80

szerelvény alátét
PP 80/3

hagyományos
aljzat

vakfedél szerelvényhely 
takarására ZPP

vakfedél
PP 80/0

KOPOBOX® 80 betonpadlóhoz HF
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KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret KUP 80 padlódobozzal használható betonpadlóba, akár 6 db 
hagyományos szerelvénnyel szerelhető keretek nélkül. A fedél megerősített a magasabb mechanikai 
védelemért. A KOPOBOX® 80 sötét szürke RAL7012 színben elérhető.

KPP 80 - szerelvénydoboz

Univerzális szerelvénytartó a KOPOBOX® 80 padlódobozkerethez (max. 2 db). Szerelőcsavarok, kábelrögzítők és 
azok csavarjai a csomag részét képezik. A készüléktartó mélysége állítható.

ZPP - vakfedél szerelvényhely takarására

A ZPP vakfedél a PP 80/3 ki nem használt helyeinek takarására. Az üres szerelvényhelyekre egyszerűen 
bepattintható mindenféle segédeszköz használata nélkül.

SN - szintbeállító készlet

Az SN szinbetállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel 
növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).

Alkatrészek

KUP 80 - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmas. Alapdoboz, amihez a KOPOBOX® 80 keretet 
a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 80 előnye, hogy 80-95 mm vastag betonba tehető. A KUP 
padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatorna illeszthető.

PP 80/3 - szerelvény alátét

Szerelvény alátét maximum 3 keret nélküli hagyományos szerelvényhez.

PP 80/0 - vakfedél

Vakfedél a KOPOBOX® ki nem használt részeinek takarásához.



10

KOPOBOX®

www.kopos.hu

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos 
szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 80 akár 
hat hagyományos szerelvénnyel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnyel. A padlódoboz betonba 
is szerelhető 80-95 mm-ig. Vastagabb betonréteg esetén SN szintbeállító készlettel szerelhető, ami további 35 mm-t 
enged. A KOPOBOX® 80 hátsó kivezetésű dugvillákhoz alkalmas. A zárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és 
IP30 védettséggel rendelkezik.

Padlódoboz összeállítás akár 8 modulaljzathoz

szerelvény alátét
PP 80/45

moduláris 
aljzat

vakfedél
PP 80/0

KOPOBOX® 80 betonpadlóhoz HF

padódoboz keret
KOPOBOX® 80

padlódoboz
KUP 80

szerelvénydoboz
KPP 80
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KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret KUP 80 padlódobozzal használható betonpadlóba, akár 8 db 45x45 
mm-es modulszerelvénnyel szerelhető keretek nélkül. A fedél megerősített a magasabb mechanikai 
védelemért. A KOPOBOX® 80 sötét szürke RAL7012 színben elérhető.

KPP 80 - szerelvénydoboz

Univerzális szerelvénydoboz a KOPOBOX® 80 padlódobozkerethez (max. 2 db). Szerelőcsavarok, kábelrögzítők 
és azok csavarjai a csomag részét képezik. A doboz mélysége állítható.

PKUP - válaszfal

A PKUP válaszfal a KOPOBOX® 80 belsejének elválasztásához.

SN - szintbeállító

Az SN szinbetállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel 
növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).

PP 80/45 -szerelvény alátét

Alátét akár 4 QUADRO vagy egyéb modulszerelvényhez.

PP 80/0 - vakfedél

Vakfedél a KOPOBOX® ki nem használt helyeinek takarására.

Alkatrészek

KUP 80 - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmas. Alapdoboz, amihez a KOPOBOX® 80 keretet 
a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 80 előnye, hogy 80-95 mm vastag betonba tehető. A KUP 
padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatorna illeszthető.
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Padlódoboz összeállítás akár 12 modulaljzathoz

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos 
szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 80 akár 
hat hagyományos szerelvénnyel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnyel. A padlódoboz betonba 
is szerelhető 80-95 mm-ig. Vastagabb betonréteg esetén SN szintbeállító készlettel szerelhető, ami további 35 mm-t 
enged. A KOPOBOX® 80 hátsó kivezetésű dugvillákhoz alkalmas. A zárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig terhelhető és IP30 
védettséggel rendelkezik.

szerelvény alátét
PP 80/45/6

KOPOBOX® 80 betonpadlóhoz HF

modulszerelvény

padlódoboz keret
KOPOBOX® 80

padlódoboz
KUP 80



13

KOPOBOX®

www.kopos.hu

KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret KUP 80 padlódobozzal használható betonpadlóba, akár 12 db 
45x45 mm-es modulszerelvénnyel szerelhető keretek nélkül. A fedél megerősített a magasabb mechanikai 
védelemért. A KOPOBOX® 80 sötét szürke RAL7012 színben elérhető.

PP 80/45/6 - szerelvény alátét

A PP 80/45/6 alátét a KOPOBOX® 80 padlódobozba rögzíthető KPP 80 nélkül.

SN - szintbeállító készlet

Az SN szinbetállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel 
növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).

Alkatrészek

KUP 80 - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmas. Alapdoboz, amihez a KOPOBOX® 80 keretet 
a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 80 előnye, hogy 80-95 mm vastag betonba tehető. A KUP 
padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatorna illeszthető.
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Az átvezető a KUP 80 padlódobozzal szerelhetó 80-95 mm vastagság között. Vastagabb betonszintnél SN szintbeállító készlet 
használható, amivel további 35 mm nyerhető. Az átvezető a kábelek könnyebb rendezésére használható. A fedél lépésálló, 
150 kg-ig terhelhető. A fedél szőnyegezhető az esztétikus kinézet érdekében. Egy későbbi bővítésnél a a KOPOBOX® más 
elemei is a szerelésbe illeszthetőek.

PP 80/K-5 betonpadlóhoz
padlódoboz átvezető (vakfedéllel)

átvezető padlódoboz 
keret
PP 80/K-5

HF

padlódoboz
KUP 80
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PP 80/K-5 - padlódoboz keret

Az átvezető (vakfedél) egyszerű kábelátvezetést biztosít, valamint a szerelések elrejtésére is alkalmas. A 
fedél megerősített a magasabb mechanikai ellenállás miatt.

KUP 80 - univerzális padlódoboz

Az univerzális KUP 80 padlódobozok betonpadlóhoz alkalmas. Alapdoboz, amihez a KOPOBOX® 80 keretet 
a beton megkötése után rögzíteni lehet. A KUP 80 előnye, hogy 80-95 mm vastag betonba tehető. A KUP 
padlódobozokba PUK 38x150 S1 padlócsatorna illeszthető.

SN - szintbeállító készlet

Az SN szinbetállító készlet kiegészítő lehetőség a KUP padlódobozokhoz. Segítségével a magasság 35 mm-rel 
növelhető. A szett 4 darabot tartalmaz (a KUP minden sarkához egyet).

Alkatrészek



16

KOPOBOX®

www.kopos.hu

KOPOBOX® álpadlóhoz
KOPOBOX® 57
akár 6 db modulszerelvényhez
oldal 18

PP 80/K-5
vakfedél
oldal 22
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KOPOBOX® 80
akár 6 hagyományos szerelvényhez
oldal 19

KOPOBOX® 80
akár 8 modulszerelvényhez
oldal 20

KOPOBOX® 80
akár 12 modulszerelvényhez
oldal 21
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KOPOBOX® 57 álpadlóhoz
Padlódoboz szerelése akár 6 modulszerelvényhez

A KOPOBOX® 57 egy teljes szett a gyors és egyszerű szereléshez akár 6 45x45 mm-es modulszerelvényhez. 
A szereléshez 218x288 mm hely szükséges az álpadlón, a padló anyagvastagsága 10-40 mm. A padlódoboz 
belső elrendezésének köszönhetően a fedél lecsukható hátsó kivezetésű dugvillákkal is, amit más rendszerek 
nem tesznek lehetővé. A fedél szőnyegezhető az esztétikus megjelenés érdekében. A zárt doboz lépésálló, 
150 kg-ig terhelhető és IP30 védettséggel rendelkezik.

HF

KOPOBOX® 57 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 57 az álpadlón vágott 218x28 mm lyukba szerelhető és akár 6 db 
45x45 mm-es modulszerelvénnyel ellátható. További tartozék nem szükséges a 
szereléshez. A lábak rögzítése 10-40 mm vastagású álpadlókban lehetséges. A fedél 
megerősített a magasabb mechanikai védelem érdekében. A KOPOBOX® 57 sötét 
szürke színben RAL 7012 elérhető.
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padlódoboz készlet akár 6 db hagyományos szerelvényhez

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos 
szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 
80 akár hat hagyományos szerelvénnyel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnyel. A szereléshez 
218x288 mm hely szükséges az álpadlón, a padló anyagvastagsága 10-40 mm. A KOPOBOX® 80 padlódoboz alkalmas 
oldalsó bevezetésű dugvillákhoz is. A fedél szőnyegezhető az esztétikus megjelenéshez. A lezárt padlódoboz lépésálló, 
150 kg-ig terhelhető és IP30 védettséggel rendelkezik.

KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keretbe 
illeszthető a PP 80/3 készülékalátét, 
amelybe akár 6 hagyományos szerelvény is 
szerelhető keretek nélkül. PP 80/0 vagy ZPP 
vakfedéllel letakarhatóak a nem használt 
helyek. A tető megerősített a magasabb 
mechanikai ellenállás miatt. A KOPOBOX® 
80 sötét szürke, RAL 7012 színben elérhető.

KPP 80 - szerelvénydoboz

Univerzális szerelvénydoboz a 
KOPOBOX® 80 padlódobozkerethez 
(max. 2 db). Szerelőcsavarok, 
kábelrögzítők és azok csavarjai a 
csomag részét képezik. A doboz 
mélysége állítható.

ZPP - vakfedél

A ZPP vakfedél a PP 80/3 üresen maradt 
szerelvényhelyeinek takarására alkalmas. 
Egyszerűen bepattintható szerszám 
használata nélkül.

PP 80/… - készülékalátét

A szerelvény alátétek a KPP 80 
szerelvénydobozzal együtt a KOPOBOX® 
80 padlódoboz keretbe illeszthetőek. Ezzel 
a megoldással modul- és hagyományos 
szerelvények is szerelhetőek a padlódobozba. 
A padlódobozkeretbe kell illeszteni 2 db 
KPP 80 szerelvénydobozt és egy PP 80/3 
szerelvényalátétet. Helyet hagyva a későbbi 
szerelésnek a másik KPP 80 PP 80/0-val 
letakarható.

KOPOBOX® 80 álpadlóhoz HF
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padlódoboz szerelés akár 8 modulszerelvényhez

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos 
szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 
80 akár hat hagyományos szerelvénnyel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnyel. A KOPOBOX® 
80 a fogakkal és a tartozék rögzítőcsavarokkal szerelhető álpadlóba. A KOPOBOX® 80 padlódoboz alkalmas oldalsó 
bevezetésű dugvillákhoz is. A fedél szőnyegezhető az esztétikus megjelenéshez. A lezárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-ig 
terhelhető és IP30 védettséggel rendelkezik.

KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keretbe 
illeszthető a PP 80/45 készülékalátét, 
amelybe akár 8 db 45x45 mm-es moduláris 
szerelvény is szerelhető. PP 80/0 vagy ZPP 
vakfedéllel letakarhatóak a nem használt 
helyek. A tető megerősített a magasabb 
mechanikai ellenállás miatt. A KOPOBOX® 80 
sötét szürke, RAL 7012 színben elérhető

KPP 80 - szerelvénydoboz

Univerzális szerelvénydoboz a 
KOPOBOX® 80 padlódobozkerethez 
(max. 2 db). Szerelőcsavarok, 
kábelrögzítők és azok csavarjai a csomag 
részét képezik. A doboz mélysége 
állítható.

PP 80/… - szerelvény alátét

A szerelvény alátétek a KPP 80 
szerelvénydobozzal együtt a KOPOBOX® 
80 padlódoboz keretbe illeszthetőek. Ezzel 
a megoldással modul- és hagyományos 
szerelvények is szerelhetőek a padlódobozba. 
A padlódobozkeretbe kell illeszteni 2 db 
KPP 80 szerelvénydobozt és egy PP 80/45 
alátétet a modulszerelvényeknek. Helyet 
hagyva a későbbi szerelésnek a másik KPP 
80 szerelvénydoboz PP 80/0-val letakarható.

PKUP - válaszfal

A KOPOBOX® 80 belső terének elválasztására.

KOPOBOX® 80 álpadlóhoz HF



21

KOPOBOX®

www.kopos.hu

padlódoboz szerelés akár 12 modulszerelvényhez

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keret az alapja a padlódoboz készletnek, ami használható moduláris és hagyományos 
szerelvényekkel is, csupán a készüléktartók megválasztásában van különbség. Ennek köszönhetően a KOPOBOX® 
80 akár hat hagyományos szerelvénnyel is szerelhető (keretek nélkül), vagy 8-12 modulszerelvénnyel. A KOPOBOX® 
80 a fogakkal és a tartozék rögzítőcsavarokkal szerelhető álpadlóba. A KOPOBOX® 80 padlódoboz alkalmas oldalsó 
bevezetésű dugvillákhoz is. A fedél szőnyegezhető az esztétikus megjelenéshez. A lezárt padlódoboz lépésálló, 150 kg-
ig terhelhető és IP30 védettséggel rendelkezik.

KOPOBOX® 80 - padlódoboz keret

A KOPOBOX® 80 padlódoboz keretbe szerelhető a PP 80/45/6 szerelvényalátét, 
amelybe 12 db 45x45 mm-es modulszerelvény szerelhető. A fedél megerősített a 
magasabb mechanikai ellenállás érdekében. A KOPOBOX® 80 sötét szürke, RAL 7012 
színben elérhető.

PP 80/45/6 - szerelvény alátét

A PP 80/45/6 a többi PP 80/... verzióhoz hasonlóan szerelhető a KOPOBOX® 80 padlódobozba 
azzal a különbséggel, hogy nem szükséges a KPP 80 szerelvénydobozt használni. A két alátét 
a KOPOBOX® 80 keretbe illeszthető. A padlódoboz ilyen módú szerelése lehetővé teszi 12 
45x45 mm-es, modulszerelvény bekötését.

KOPOBOX® 80 álpadlóhoz HF
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Az átvezető padlódoboz a kereten található fogak segítségével rögzíthető álpadlóba. A fedél lecsukása után lépésálló 
és 150 kg-ig terhelhető. A fedél szőnyegezhető az esztétikus kinézet érdekében. Egy lehetséges későbbi szereléskor 
a KOPOBOX® -család más tagjai egyszerűen beszerelhetőek. A PP 80/K-5 átvezető doboz IP30 védett.

PP 80/K-5 álpadlóba
átvezető padlódoboz szerelése (vakfedéllel)

PP 80/K-5 - padlódoboz keret

Az átvezető (vakfedél) egyszerű kábelátvezetést biztosít, valamint a szerelések elrejtésére is alkalmas. A fedél 
megerősített a magasabb mechanikai ellenállás miatt.

HF
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Tartozékok

PUK 38X150 S1 - padlócsatorna

KUP 57 és KUP 80 
padlódobozokba való 
csatlakozásra. A csatorna 
kialakítása földfolytonos 
csatlakozást ad PLUK vagy PLUK1 
földelővezeték használatával.

QP 45X45 - dugalj

QUADRO moduldugalj 
biztonsági foggal, 1,5 - 2,5 mm 
rézvezetékekhez. A vezeték 
csavarral rögzíthető. Névleges 
feszültség 250V AC, névleges 
áramerősség 16A. Bepattintással 
rögzíthető.

QS 45X45 - dugalj

QUADRO SCHUKO moduldugalj, 
1,5 - 2,5 mm rézvezetékekhez. 
A vezeték csavarral rögzíthető. 
Névleges feszültség 250V AC, 
névleges áramerősség 16A. 
Bepattintással rögzíthető.

PLUK, PLUK 1 - földelő vezeték

Folytonos földelést ad 
a padlócsatornának.

SPUK - coupling floor trunking

A padlócsatornák csatornák 
illesztéséhez. megakadályozza, 
hogy beton folyjon a csatornába. 
Csavarral a padlóra rögzítendő.

QP 45X45 C - dugalj

QUADRO moduldugalj biztonsági 
foggal, gyerekvédővel. 
1,5 - 2,5 mm rézvezetékekhez. 
A vezeték csavarral rögzíthető. 
Névleges feszültség 250V AC, 
névleges áramerősség 16A. 
Bepattintással rögzíthető.

QS 45X45 C - dugalj

QUADRO SCHUKO gyerekvédős 
moduldugalj, 1,5 - 2,5 mm 
rézvezetékekhez. A vezeték 
csavarral rögzíthető. Névleges 
feszültség 250V AC, névleges 
áramerősség 16A. Bepattintással 
rögzíthető.

Kábelvezetés

Moduláris szerelvények  - 45 x 45
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Moduláris szerelvények - 45 x 22,5

QD 45X22.5 HDMI

HDMI aljzat

QD 45X22.5-RJ-12_HB
45 x 22,5 x 36 mm

RJ12 aljzat

QD 45X22.5-RJ45/6_HB
45 x 22,5 x 30 mm

RJ45 Cat6 aljzat

QD 45X22.5-HOLDER_HB
45 x 22,5 x 17 mm

Fedlap RJ aljzathoz

QD 45X22.5 USB

USB aljzat

QD 45X22.5-RJ-45_HB
45 x 22,5 x 36 mm

RJ45 Cat5E aljzat

QD 45X22.5-COVER_HB
45 x 22,5 x 17 mm

vakfedél
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Alkalmazási 
terület szerelvény típus szerelvények 

maximális száma vonatkozó termék oldalszám

betonpadlóba

moduláris 6

KOPOBOX® 57

6-7KUP 57 (KUP 80)

SN

hagyományos 6

KOPOBOX® 80

8-9

KUP 80

SN

KPP 80 (2 db)

PP 80/3

PP 80/0

ZPP

moduláris 8

KOPOBOX® 80

10-11

SN

KUP 80

KPP 80 (2 db)

PP 80/45

PP 80/0

PKUP

moduláris 12

KOPOBOX® 80

12-13
SN

KUP 80

PP 80/45/6 (2 db)

- átvezetésre

PP 80/K-5

14-15KUP 57 (KUP 80)

SN

álpadló

moduláris 6 KOPOBOX® 57 18

hagyományos 6

KOPOBOX® 80

19

KPP 80 (2 db)

PP 80/3

PP 80/0

ZPP

moduláris 8

KOPOBOX® 80

20

KPP 80 (2 db)

PP 80/45

PP 80/0

PKUP

moduláris 12
KOPOBOX® 80

21
PP 80/45/6 (2 db)

- átvezetésre PP 80/K-5 22

ÁTTEKINTÉS
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INNOVÁCIÓ
Folyamatosan keressük a legújabb technológiát és 
fejlesztési lehetőségeket.

RUGALMAS, EGYEDI MEGKÖZELÍTÉS
Partnereink egyedi igényeit komplex szolgáltatásainkkal 
igyekszünk kielégíteni. Erős és hosszútávú üzleti 
kapcsolatokat építünk.

TISZTELET
A tisztelet társaink felé elengedhetetlen. Nyílt 
párbeszédre és közös megoldásokra törekszünk. 
A segítőkészség és udvariasság elősegíti az erős 
kapcsolatokat.

CSAPATMUNKA
Minden kollégánk egytől egyig hozzájárul vállalatunk 
sikerességéhez. Csak a motivált és együttműködő csapat 
lehet sikeres és érheti el a céljait.

KÉPZÉS
A folyamatos képzés és fejlesztés integráns része 
vállalatunk stratégiájának.

BIZTONSÁG
Külső- és munkahelyi környezetünk védelme kiemelten 
fontos számunkra. Szigorú etikai- és munkavédelmi 
szabályokat alkalmazunk.

RU
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KOPOS ELEKTRO KFT.
Pallag utca 25
2120 Dunakeszi
Magyarország

tel.: +36 27 200 600
e -mail: kopos@koposelektro.hu
www.kopos.hu


