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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

• univerzální krabice vhodná pro   
    většinu instalací klasických 
    přístrojů nebo svorkování
• zvětšený prostor pro elektroinstalaci
• vhodná pro instalaci sdružených  
    rámečků s osovou roztečí 71 mm
• obsahuje středový sloupek pro  
    bezšroubové přichycení víka KO 68

• moderní přístrojová krabice 
   s membránovými vstupy
• ideální pro nízkoenerge�cké 
   stavby s vysokými nároky 
   na eliminaci tepelných ztrát
• krabice se zvětšeným 
   prostorem pro elektroinstalaci
• vhodná pro instalaci sdružených      
   rámečků s osovou roztečí 71 mm

• univerzální krabice bez obsahu  
    halogenových prvků vhodná do  
    prostor se zvýšenou potřebou  
    ochrany lidských zdrojů a majetku
• zvětšený prostor pro elektroinstalaci
• vhodná pro instalaci sdružených  
   rámečků s osovou roztečí 71 mm

• hluboká přístrojová krabice 
    s membránovými vstupy
• ideální pro nízkoenerge�cké stavby 
    s vysokými nároky na eliminaci 
    tepelných ztrát
• možnost vložení přístrojů s velkými 
    nároky na vnitřní prostor krabice
• vhodná pro instalaci sdružených 
    rámečků s osovou roztečí 71 mm

• hluboká univerzální krabice pro 
    přístroje s velkými nároky na 
    vnitřní prostor, nebo rozsáhlejší 
    svorkování
• vhodná pro instalaci sdružených 
   rámečků s osovou roztečí 71 mm

• hluboká univerzální krabice bez 
    obsahu halogenových prvků 
    vhodná do prostor se zvýšenou 
    potřebou ochrany lidských zdrojů 
    a majetku
• vhodná pro instalaci sdružených 
   rámečků s osovou roztečí 71 mm



PK 170X65 D_HD

PEKE 60 HF_HD

ČERNÉ LIŠTYLK 80X28 T_FB
VLK 80/T_FA

• ucelení nové řady PK X65
• dvě komory pro dvojí použi�
• děrovaná vnitřní příčka
• také v HF variantě s označením
   PK 170X65 D HF_HD

• HF příčka pro HF kanály X65
• dodáváno v 1 m délce
• snadná a rychlá manipulace

• nové designové provedení lištové krabice 
   a víka pro černé lištové rozvody
• vhodné pro přístroje modelové řady Tango

• vybrané typy:
   LHD 20X10_FD, LHD 20X20_FD, 
   LHD 40X20_FD, LHD 40X40_FD
   a LH 60X40_FD
• včetně veškerého příslušenství
• vyrobeny z UV odolného materiálu



www.kopos.cz

KEFZ 80_KB
KEFZ 80/VDZ_KB

MDFZ 80_KB
MDFZ 80/VDZ_KB

• elektroinstalační krabice do 
    zateplených fasád
• dva sety: oba s kompletní elektroinstalační 
    krabicí, jeden i s potřebným nástrojem 
    pro montáž
• vhodné i pro dodatečnou montáž do již 
   zhotovené fasády s tloušťkou zateplení 
   od 80 mm
• ideální pro kontaktní zateplení fasádním 
   polystyrenem i minerální vatou

• montážní deska do zateplených fasád pro 
    uchycení drobných elektroinstalačních 
    prvků (kamery, čidla, menší sví�dla)
• dva sety: oba s kompletní montážní 
   deskou, jeden i s potřebným nástrojem 
   pro montáž
• vhodné i pro dodatečnou montáž do již 
   zhotovené fasády s tloušťkou zateplení 
   od 80 mm
• ideální pro kontaktní zateplení fasádním 
   polystyrenem i minerální vatou



KSK 100_PO4J
KSK 100_PO6J

KPZ-1_PO

INOXKL

• krabice pro jednofázové instalace
• měkčené vstupy zajišťují snadné průchody
   kabelů při zachování kry� IP 66
• součás� balení jsou kotvy do betonu, 
   nerezové šrouby, nosné sloupky, 
   hrazda, keramická svorka
• snadný přístup ke svorce díky umístění 
   na sloupky

• přístrojová krabice do požárně dělících
   příček s cer�fikátem EI 15 až EI 120
• v případě požáru zajis� celistvost příčky 
   a �m zamezí šíření ohně
• bezhalogenové provedení
• vstupní otvory z pružného materiálu

• kabelové lávky z nerezového materiálu
• dostupné ve dvou výškách bočnic –  60 a 110 mm
• děrované bočnice i příčky pro usnadnění montáže
• nabídka včetně příslušenství pro vytvoření
   plnohodnotné trasy



Sleduj nás,

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432

280 02 Kolín

+420 321 730 111
kopos@kopos.cz

www.kopos.cz

ať ti nic neunikne!
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