FLIX

PROGRAM
FLIX PROGRAM ve zkratce
- stabilní, pevný, povětrnostním vlivům a teplotám
do 150°C odolný plast
- neomezené možnosti popisu podle přání odběratele
buď laserem přímo na štítek nebo vkládáním
jednotlivých písmen, číslic či znaků do nosičů
- štítky s popisem lze velmi jednoduše zasouvat do
nosičů, možno použít koncovky v různých barvách
- barevné provedení popisu a štítku lze přizpůsobit
požadavkům zákazníka

Hlavní součásti FLIX PROGRAMU
Základní nosič má velikost 100 x 50 mm. Další
rozměry 100 x 25 nebo 100 x 12,5 mm.
Nosič je možno šroubovat přímo na zdi nebo jiné
rovné plochy.
Okraje štítku lze zvýraznit koncovými lištami, které
se dodávají v deseti barvách: zelená, červená, šedá,
žlutá, černá, oranžová, fialová, hnědá, modrá a bílá.
Plochá zadní deska základního rozměru 100 x 50
mm se používá v případě, kdy chceme nosič se
štítkem lepit na rovné plochy. Zadní desku lze
rozlomit na dvě desky o rozměrech 100 x 25 mm.
Tuto desku je možno s výhodou použít na spojování
nosičů v horizontálním a vertikálním směru.
Nerezové úchytky o šířce 12,5 nebo 25 mm slouží
k upevnění nosičů se štítky na sloupy nebo trubky.
K upevnění je možno použít nerezové nebo plastové
pásky.
Druhou možností pro upevnění nosiče se štítkem na
trubky nebo sloupy je flix-klip. Malá plastová
součástka umožňuje montáž rovnoběžně nebo
kolmo na osu potrubí.

Prodejce v ČR:
DISA s.r.o., Barvy 784/1, 638 00 Brno

tel.548141215, fax 545222706, mail: info@disa.cz

Štítek k popisu.
87,5 (100) x 12,5 mm pro text s výškou max. 8 mm
87,5 (100) x 25 mm pro text s výškou max. 20 mm
75 (100) x 50 mm pro text s výškou max. 45 mm
Štítky široké 100 mm nepotřebují koncové lišty.
Materiál: dvouvrstvý plast o tloušťce 0,8 mm.
Základní barevná kombinace bílý povrch černé písmo.
Barvy lze kombinovat podle přání zákazníka. Možná je i
trojbarevná kombinace.

Nosič štítků
100 x 12,5 mm
100 x 25 mm
100 x 50 mm
Barva černá

Koncové lišty
6 x 12,5 mm
6 x 25 mm
12 x 50 mm
Barvy: zelená, červená, šedá, žlutá, černá, oranžová, fialová,
hnědá, modrá a bílá.
Plochá zadní deska
100 x 50 mm
Je rozlomitelná na dvě desky 100 x 25 mm.
Barva černá.
Používá se k lepení na zeď.
Zadní desku lze též využít pro spojování více nosičů k sobě.
Nerezové držáky
100 x 12,5 mm (pro jeden nosič)
150 x 12,5 mm (pro dva nosiče)
100 x 25 mm (pro jeden nebo dva nosiče)
150 x 25 mm (pro více nosičů)
Materiál nerez ocel V2A

Flix-klip
Jednoduchý plastový držák pro upevňování nosičů k potrubí
nebo na sloupy.
Umožňuje připevnění podélně i napříč k ose potrubí.

