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KP 68/D_KA KPR 68/D_KA

KU 68-45_KA KPR 68-70_KA

KU 68-45/HF_HA KPR 68-70/HF_HA

• többcélú villanyszerelési doboz 
   a legtöbb hagyományos 
   szerelvényhez vagy sorkapcsos 
   szereléshez 
• több szerelési hely 
• 71 mm távolságban sorolható
• kompa�bilis a KO 68 csavarmentes
   fedéllel

• forradalmasíto� szerelvénydoboz 
   gumis bevezetőnyílásokkal
• tökéletes alacsony energiaigényű- 
   és passzívházakhoz
• több szerelési hely 
• 71 mm távolságban sorolható

• többcélú halogénmentes 
   villanyszerelési doboz középüle
   tekhez 
• több szerelési hely 
• 71 mm távolságban sorolható

• mély szerelvénydoboz gumis
   bevezetőnyílásokkal
• tökéletes alacsony energiaigényű- és 
   passzívházakhoz is
• megfelelő nagyobb mélységű 
   készülékekhez is
• 71 mm távolságban sorolható

• többcélú mély villanyszerelési 
   doboz mélyebb készülékekhez 
   vagy nagyobb sorkapcsokhoz 
• 71 mm távolságban sorolható

• többcélú mélyíte� halogénmentes 
   villanyszerelési doboz 
   középületekhez 
• 71 mm távolságban sorolható



KPR 68-70/HF_HA

PK 170X65 D_HD

PEKE 60 HF_HD

FEKETE CSATORNÁKLK 80X28 T_FB
VLK 80/T_FA

• mély szerelvénydoboz gumis
   bevezetőnyílásokkal
• tökéletes alacsony energiaigényű- és 
   passzívházakhoz is
• megfelelő nagyobb mélységű 
   készülékekhez is
• 71 mm távolságban sorolható

• a PK x65 széria új tagja 
• két rekesz ké�éle hálózat
   szereléséhez 
• perforált belső fal 
• halogénmentes verzióban is 
   elérhető - PK 170X65 D HF_HD

• halogénmentes válaszfal 
   az X65 szériához 
• 1 m-es szálakban kapható 
• könnyű és gyors szerelés

• új design fekete csatornáinkhoz illeszkedve 
• Tango szerelvényekkel kompa�bilis

• elérhető méretek:
   LHD 20X10_FD, LHD 20X20_FD, 
   LHD 40X20_FD, LHD 40X40_FD
   and LH 60X40_FD
• idomokkal együ� 
• UV-stabil alapanyagból készül



www.kopos.hu

KEFZ 80_KB
KEFZ 80/VDZ_KB

MDFZ 80_KB
MDFZ 80/VDZ_KB

• homlokza� hőszigetelésbe való 
   szerelvénydoboz 
• 2 sze�: mindke�ő tartalmazza 
   a szerelvénydobozt és a kiegészítőket, a VDZ 
   sze� ezeken kívül pedig a kézifúrót is 
• minimum 80 mm vastag hőszigetelésbe 
   utólag is rögzíthető
• polisz�rol- és kőzetgyapot szigetelésekhez
   is megfelelő

• szerelőlemez kisebb eszközökhöz 
  (kamerák, szenzorok, kis lámpák)
• 2 sze�: mindke�ő tartalmazza 
   a szerelőlemezt és a kiegészítőket, a VDZ 
   sze� ezeken kívül pedig a kézifúrót is
• minimum 80 mm vastag hőszigetelésbe 
   utólag is rögzíthető
• polisz�rol- és kőzetgyapot 
   szigetelésekhez is megfelelő



KSK 100_PO4J
KSK 100_PO6J

KPZ-1_PO

INOXKL

• gumis bevezetőnyílás IP66 védelemmel 
• a csomag része a betondübel, rozsdamentes 
   csavar, sorkapocs, és tartója 
• a tartók segítségével a sorkapcsok könnyen
   rögzíthetőek

• szerelvénydoboz tűzveszélyes válaszfalakba
   EI15-EI120 tanúsítással 
• megakadályozza a tűz terjedését a falon belülre
• halogénmentes kialakítás 
• gumis bevezetőnyílások

• rozsdamentes kábellétrák
• elérhetőek 60 és 110 mm oldalfal magasságban 
• perforált oldalfal és keresz�artók a könnyű
   szerelésért
• tartozékok is elérhetőek hozzá a komple� 
   nyomvonal kialakításáért



Kövessen minket,

KOPOS ELEKTRO KFT.
Pallag utca 25

2120 Dunakeszi
Magyarország

+36 27 200 600
kopos@koposelektro.hu

www.kopos.pl

hogy ne maradjon le semmiről!
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KSK 100_POxJ KPZ-1_PO KEFZ a MDFZ PK X65


