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OmadusedOmadused

Triline® DeSign on täiesti uus sirgjoonelise disainiga sise- ja välissiltide sari, mis on välja vali-
tud kui järgnevate aastakümnete trend.
Tootesari DeSign hiilgab elegantse lihtsusega. See on klassikaline oma lähenemisviisi poolest, 
kuid äärmiselt  mitmeotstarbeline, sobides seega kasutamiseks praktiliselt kõigis arhitektuur-
setes kontekstides.

Püsiv kontseptsioon sirgjooneliste pa-
neelidega
Süsteem klambritega paigaldamiseks
Seinasildid
Põiksildid
Rippsildid
Vandalismi- ja vargusvastased otsakat-
ted
Moodulitest koosnev lõpmatutes kom-
binatsioonides
Sünteetilised otsakatted
Alumiiniumist külgprofiilide süsteem 
saadaval kolmel kujul (klassikaline, 
kumer, kolmnurkne)
 9 standardkõrgust esiprofiilides
 6 standardkõrgust siseprofiilides kuni 
1,75 mm paksu materjali jaoks
 2 muudetavat siseprofiili, mis on ko-
handatavad igale suurusele
 Lihtne alumiiniumsüsteem, mis vastab 
arhitektuursetele ootustele ja ohutus-
eeskirjadele
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OmadusedDeSign

Esiprofiilid

Esiprofiilide materjali paksus 
on 1,5 mm kuni 3 mm, mis 
võimaldab graveerimist ja 
pimedate kirja kasutamist.

Siseprofiilid

Siseprofiilid pakuvad võimalust 
sisestada igat tüüpi materjali 
paksusega kuni 1,75 mm.

Paneel ja tugiprofiil

Need varieeritavad siseprofiilid 
pakuvad võimalust luua igat tüüpi 
ja mõõtudega sisepaneele, mis 
on suuremad kui A4 (näiteks A3, 
A2, A1) ja lisada näiteks kaarte 
suurtesse majajuhtidesse

Külgprofiilid

Külgprofiile saab kasutada igal 
pool, nii väikeste uksesiltide kui 
suuremate majajuhtide puhul.

Vaheprofiil

Vaheprofiile tuleb kasutada ainult 
kombinatsioonis külgprofiilidega:

- TLEKC
- TLEKR

Artikli kood Raami laius Sisedetaili mõõdud

Triline® koodi dešifreerimine
Esi- ja siseprofiilid

TL = Triline®

31 = 31 mm laiune profiil

S = siseprofiil

-B = rihveldatud viimistlus
-S = hõbedaga anodeeritud
-G = kullaga anodeeritud

Üksikud ja kahepoolsed otsakatted

TL = Triline®

E = üksik otsakate
D = kahekordne otsakate

93 = 93 mm pikkune otsakate

-B = must
-G = hall

Ülemised ja alumised profiilid

Ülemisi ja alumisi profiile 
kasutatakse ainult kombinatsioonis 
külgprofiilidega.

TLCLAT koos TLEKC külgprofiilidega
TLRAD koos TLEKR külgprofiilidega

Tugiprofiil

Me soovitame paigaldada 
selle nähtamatu tugiprofiili 
(vertikaalse), kui üksikud 
horisontaalsed profiilid on 
pikemad kui 80 cm.

Rippsüsteem

Rippsüsteemi ühendusdetailid TLOPH on valmistatud alumiiniumist, selleks et garanteerida ohutus tulekahju korral ja teostada rippsiltide hõlpsat ja sujuvat hooldust ja/või 
vahetamist. Terastraat paksusega 1,5 mm on kandejõuga 160 kg (katsetatud). Esiprofiilid jäävad rippuma tüüblite (TLEST/TLDST) küljest profiili nähtamatu kinnituse tõttu 
ühendusdetailiga. 

Terastraadi pikkus 

1200 mm



OmadusedAlumiiniumprofiilid ja sünteetilised detailid
Üksikud otsakatted

Vandalismivastased otsakatted 
(patenteeritud) seinale 
kinnitamiseks. Kasutada 
kombinatsioonis TLCLJ 
klambritega.

Sünteetilised otsakatted on 
valmistatud polüpropüleenist ja 
klaaskiuga, see kombinatsioon 
garanteerib suurema paindlikkuse 
ilma murdumisohuta.

Kahepoolsed otsakatted

Otsakatted kahepoolsete profiilide 
kinnitamiseks (põikisuunaline 
kinnitamine (viidad) ja 
rippsüsteemid).

Sünteetilised otsakatted on 
valmistatud polüpropüleenist ja 
klaaskiuga, see kombinatsioon 
garanteerib suurema paindlikkuse 
ilma murdumisohuta.

Lauastendide otsakatted

Saadaval kahes mõõdus:
TLDW31: profiilidele (esi ja taga) 
kõrgusega 31 mm

TLDW62: profiilidele (ees ja/või 
taga) kõrgusega 62 mm või kaks 
kõrgusega 31 mm

Lauastendide kokkupanek käib 
alati koos lukustustihvtiga TLDBW.

Klambrid
TLCLJ on patenteeritud klamber, mida tuleb kasutada kombinatsioonis üksikute sünteetiliste 
otsakatetega ja TLJAZ2 külgprofiilidega.
TLCLI-d kasutatakse kombinatsioonis TLEKC ja TLEKR külgprofiilide, vaheprofiilide ja 
tugiprofiilidega.
Need klambrid garanteerivad suurema paindlikkuse ilma murdumisohuta.

Lukustustihvt/külgprofiilid

TLAND on patenteeritud 
vargusvastane lukustustihvt igat 
tüüpi seinale kinnitatud siltidele, 
mis on koostatud külgprofiilidega, 
turvamiseks.

Lukustustihvt/lauastendid

TLDBW on patenteeritud 
lukustustihvt, mis on vajalik 
profiilide lukustamiseks 
lauastendide otsakatetesse.

Lukustustihvt/kahepoolne otsakate

TLDWA on patenteeritud 
lukustustihvt alumiiniumprofiilide 
lukustamise garanteerimiseks 
kahepoolsetesse otsakatetesse 
põikisuunaliste ja rippsiltide jaoks.

Kruvi

TLSCR3-t kasutatakse 
külgprofiilide katete või 
klassikaliste raaminurkade 
lukustamiseks ja TLCLI/TLCLJ 
klambrite õige lukustumise 
tagamiseks küljel.

Külgprofiilide katted

Külgprofiilide katteid kasutatakse 
ainult kombinatsioonis 
külgprofiilidega.

TLCLAS koos TLEKC-ga
TLRADS koos TLEKR-ga
TLJAZS koos TLJAZ2-ga

Raaminurgad

Neid kasutatakse ainult 
kombinatsioonis külgprofiilidega 
ning ülemiste ja alumiste 
profiilidega

TLHCS koos TLEKC, TLCLAT-iga
TLHRA koos TLEKR, TLRAD-iga

Triline® võti

TLKEY on loodud profiilide 
lahtilukustamiseks nende 
klambritest ja profiili 
vahetamiseks majajuhis ilma silte 
lahti monteerimata.



OmadusedUksesildid

Kokkupanek Alumiiniumprofiilid (esi ja/või sise) klõpsatakse klambrite külge ja täiendatakse vandalismivastaste otsa-
katetega (31 mm kuni 248 mm).
Lihtne kokku panna.
Ideaalne personalisiltide, ruumide tuvastamise, seinasiltide, avariisiltide ja muu jaoks

KASUTUSED
Triline® profiil

Vinüülkiri
Digitaaltrükk
Graveerimine

ADA
Pimedate kiri
Rastertrükk

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Sein

Kruvi ja tüübliga.

Kahepoolne 
kleeplint (At01), 
kasutatakse 
koos spetsiaalse 
puhastustootega 
(Ac02).

Liimitud 
vahendiga Sticky 
Bond (Ag01)

Vandalismivastased otsakatted
Lihtne kokku panna

TL62-S: esiprofiil 62 mm

TLCLJ-B: klamber üksikute otsakatete jaoks

TLE155-B: üksik vandalismivastane otsakate

TL31S-S: siseprofiil 31 mm

TL31-S: esiprofiil 31 mm

TL31-S: esiprofiil 31 mm

Ristlõige
Sünteetilised otsakatted

Vandalismivastane otsakate

Üksikud otsakatted
Standardvärvid

- must
- hall

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste värvide, 
hindade ja tarnetingimuste osas.

Profiilide standardpikkus on 3500 mm.
Standardviimistlused

- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste 
viimistluste, pikkuste, hindade ja tarnetingimuste osas.



Omadused DeSign sünteetilised otsakatted

See on ainult valik lõpututest kombineerimisvõimalustest, mida süsteem Triline® pakub.

Vaadake lisavõimalusi lk. 17.



OmadusedUksesildid

Kokkupanek Alumiiniumprofiilid (esi ja/või sise) klõpsatakse klambrite külge, mis on eelnevalt ühendatud külgprofiilidega, ja täiendatakse 
külgprofiilide otsakatetega.
Vargusvastane lahendus: sünteetiline lukustustihvt, mis libiseb klambrite vahele.
Ideaalne personalisiltide, ruumide tuvastamise, seinasiltide, avariisiltide ja muu jaoks.

KASUTUSED

Triline® profiilid

Siseprofiilid 
pakuvad võimalust 

sisestada igat 
tüüpi materjali 
paksusega kuni 

1,75 mm.

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Sein

Kruvi ja tüübliga.
Kahepoolne 

kleeplint (At01), 
kasutatakse 

koos spetsiaalse 
puhastustootega 

(Ac02).
Liimitud vahendiga 
Sticky Bond (Ag01)

Vargusvastane

TLSCR3: kruvi külgprofiilide katete jaoks

TLCLAS-B: klassikalised külgprofiilide 
katted

TLAND-B: vargusvastane lukustustihvt

TLCLI-B: klamber

TLEKC-S: klassikaline külgprofiil

Vargusvastane

Ristlõige
Klassikalised otsakatted

Vargusvastane 
lukustustihvt

Üksikud otsakatted
Standardvärvid
- must
- hall

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste värvide, hindade ja 
tarnetingimuste osas.

Külgprofiilide standardpikkus on 3500 mm.
Standardviimistlused
- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste viimistluste, pikkuste, 
hindade ja tarnetingimuste osas.



Omadused DeSign klassikalised külgprofiilid

”S” osutab 
siseprofiilideleTe ei suuda vajalikku leida? 

Võtke meiega ühendust ja me aitame teil lahenduseni jõuda!



OmadusedUksesildid

Kokkupanek Ülemist ja alumist profiili kasutatakse koos klassikaliste külgprofiilidega ja täiendatakse raaminurkadega.

Vargusvastane silt.

Ideaalne personalisiltide, ruumide tuvastamise, majajuhtide, suunaviitade jne. jaoks.

KASUTUSED

Triline® profiilid

Vinüülkiri
Digitaaltrükk
Graveerimine

ADA
Pimedate kiri
Rastertrükk

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Sein

Kruvi ja tüübliga.

Kahepoolne teip 
(At01), kasutada 
koos spetsiaalse 
puhastustootega 

(Ac02).

Liimitakse 
vahendiga Sticky 

Bond (Ag01).

Vargusvastane

TLSCR3: kruvi klassikalise raaminurga jaoks

TLHCS-B: klassikaline raaminurk

TLCLI-B: klamber

TLEKC-S: klassikaline külgprofiil

TLCLAT-S: klassikaline ülemine ja alumine profiil

Raaminurgad
Standardvärvid
- must
- hall

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste värvide, hindade ja tarnetingimuste osas.

Ülemiste ja alumiste profiilide standardpikkus on 3500 mm
Standardviimistlused
- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste viimistluste, pikkuste, hindade ja 
tarnetingimuste osas.



Omadused DeSign klassikaline raam

„S“ osutab 
siseprofiilideleSee on kõigest valik lõpututest kombineerimisvõimalustest,

mida süsteem Triline® pakub.

Vaadake lisavõimalusi lk. 17.



Omadused

✓

Uksesildid

Kokkupanek Alumiiniumprofiilid (esi ja/või sise) klõpsatakse klambrite külge, mis on enne seda ühendatud külgprofiilidega ja täiendatud 
külgprofiilide katetega.
Vargusvastane lahendus: sünteetiline lukustustihvt, mis libiseb klambrite vahele.
Ideaalne personalisiltide, ruumide tuvastamise, majajuhtide, suunaviitade jne. jaoks.

SISEPROFIILID

Triline® profiil

Siseprofiilid 
pakuvad võimalust 
sisestada igat tüüpi 
materjali paksusega 

kuni 1,75 mm.

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Sein

Kruvi ja tüübliga.

Kahepoolne 
kleeplint (At01), 

kasutatakse 
koos spetsiaalse 
puhastustootega 

(Ac02).

Liimitud vahendiga 
Sticky Bond (Ag01)

Vargusvastane

TLSCR3: kruvi külgprofiilide katete jaoks

TLCLAS-B: kumerad külgprofiilide katted

TLAND-B: vargusvastane lukustustihvt

TLCLI-B: klamber

TLEKR-S: kumer külgprofiil

Ristlõige
Kumerad otsakatted

Vargusvastane 
lukustustihvt

Külgprofiilide otsakatted
Standardvärvid
- must
- hall
Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste värvide, hindade ja 
tarnetingimuste osas.

Külgprofiilide standardpikkus on 3500 mm.
Standardviimistlused
- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud
Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste viimistluste, pikkuste, 
hindade ja tarnetingimuste osas.



Omadused DeSign kumerad külgprofiilid

KUMER

Te ei suuda vajalikku leida? 
Võtke meiega ühendust ja me aitame teil lahenduseni jõuda.

”S” osutab 
siseprofiilidele



OmadusedUksesildid

Kokkupanek Ülemist ja alumist profiili kasutatakse kumerate külgprofiilidega ja täiendatakse raaminurkadega.
Vargusvastane silt
Lihtne kokku panna, ilma kruvideta.
Ideaalne personalisiltide, ruumide tuvastamise, majajuhtide, suunaviitade jne. jaoks.

KASUTUSED

Triline® profiilid
Vinüülkiri

Digitaaltrükk
Graveerimine

ADA
Pimedate kiri
Rastertrükk

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Sein

Kruvi ja tüübliga.

Kahepoolne 
kleeplint (At01), 

kasutatakse 
koos spetsiaalse 
puhastustootega 

(Ac02).

Liimitud vahendiga 
Sticky Bond (Ag01)

Vargusvastane
Kokkupanek ilma kruvideta

TLHRA-B: kumer raaminurk

TLCLI-B: klamber

TLEKR-S: kumer külgprofiil

TLRAD-S: kumer ülemine ja alumine profiil

Raaminurgad
Standardvärvid
- must
- hall
Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste värvide, hindade 
ja tarnetingimuste osas.

Ülemiste ja alumiste profiilide standardpikkus on 3500 mm.
Standardviimistlused
- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud
Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste viimistluste, 
pikkuste, hindade ja tarnetingimuste osas.



Omadused DeSign kumer raam

KUMER

See on ainult valik kombineerimisvõimalustest, 
mida süsteem Triline® pakub.

Vaadake lisavõimalusi lk. 17.



OmadusedUksesildid

Kokkupanek Alumiiniumprofiilid (esi ja/või sise) klõpsatakse klambrite külge, mis on varem ühendatud külgprofiilidega ja täiendatud külg-
profiilide katetega.
Vargusvastane lahendus: sünteetiline lukustustihvt, mis libistatakse klambrite vahele.
Ideaalne personalisiltide, ruumide tuvastamise, suunaviitade jne. jaoks

SISEDETAILID

Triline® profiilid
Siseprofiilid 

pakuvad võimalust 
sisestada igat 
tüüpi materjali 
paksusega kuni 

1,75 mm.

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Sein

Kruvi ja tüübliga.

Kahepoolne teip 
(At01), kasutatakse 

koos spetsiaalse 
puhastustootega 

(Ac02).

Liimitud vahendiga 
Sticky Bond (Ag01)

Vargusvastane

TLSCR3: kruvi külgprofiilide katete jaoks

TLJAZ2-B: JazZ külgprofiilide katted

TLAND-B: vargusvastane lukustustihvt

TLCLJ-B: klamber JazZ külgprofiilidele

TLJAZ2-S: JazZ külgprofiil

Ristlõige
JazZ külgprofiilid

Vargusvastane 
lukustustihvt

Külgprofiilidega otsakatted
Standardvärvid
- must
- hall
Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste värvide, hindade 
ja tarnetingimuste osas.

Külgprofiilide standardpikkus on 3500 mm.
Standardviimistlused
- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud
Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste viimistluste, 
pikkuste, hindade ja tarnetingimuste osas.



Omadused DeSign külgprofiilid

KOLMNURKNE

Te ei suuda vajalikku leida? 
Võtke meiega ühendust ja me aitame teil lahenduseni jõuda!

”S” osutab 
siseprofiilidele



OmadusedSeinasildid

Klassikalised külgprofiilid

Kumerad külgprofiilid

Kolmnurksed külgprofiilid

Klassikaline raam

Kumer raam

See on ainult valik lõpututest kombineerimisvõimalustest, mida süsteem Triline® pakub



OmadusedLisaprofiilid teie siltide pikendamiseks
Sünteetiline

Klassikaline

Kumer

Kolmnurkne

Klassikaline

Kumer

Kolmnurkne

Märkus!

Neid lisaprofiile saab kasutada eelmistel lehekülgedel esitatud ukse- 

või seinasiltide pikendamiseks.

Näiteks

Te vajate uksesilti pikkusega 420 mm klassikalises raamis, kuid 

2x62 mm profiilide asemel soovite seinasilti 4x62 mm profiilidega.

Teie tellimus

1x (Wc203 + (Ex127 x 2)) =

Seinasilt ühe ülemise profiiliga 124 mm ja neli 62 mm profiili klassika-

lises raamis pikkusega 420 mm

Te ei suuda vajalikku leida? Võtke meiega ühendust ja me aitame teil 
lahenduseni jõuda!

”S” osutab 
siseprofiilidele



OmadusedViidad

Kokkupanek Kahekordsed sünteetilised otsakatted (62 mm kuni 248 mm).

Vargusvastane lahendus: sünteetiline lukustustihvt, mis libistatakse profiilidesse ja otsakatetesse.

Ideaalne ruumi-korruse tuvastamiseks, avariisiltideks jne.

Vargusvastane
Kokkupanek kruvideta

KASUTUSED

Triline® profiilid
Vinüülkiri

Digitaaltrükk
Graveerimine

ADA
Pimedate kiri
Rastertrükk

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Põiki

Kruvi ja tüübliga.

TL155-S: esiprofiil 155 mm

TLDWA-B: lukustustihvt

TLD155-B: kahekordne otsakate 155 mm

Kahepoolsed otsakatted
Standardvärvid
- must
- hall
Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste värvide, hindade ja tarnetingimuste osas.

Profiilide standardpikkus on 3500 mm.
Standardviimistlused
- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud
Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste viimistluste, pikkuste, hindade ja tarnetingimuste osas.



OmadusedKahepoolne sünteetiliste otsakatetega

Te ei suuda vajalikku leida? Võtke meiega ühendust ja me aitame teil lahenduseni jõuda!
”S” osutab 
siseprofiilidele



OmadusedRippsildid

Kokkupanek Kahekordsed sünteetilised otsakatted (62 mm kuni 248 mm), rippsüsteem “inox-välimus”.
Kahekordne kinnitusklamber mitme profiili riputamiseks üksteise alla.
Rippsilt alumiiniumist ühendusdetailidega, garanteerimaks ohutust tulekahju korral.

Vargusvastane lahendus: sünteetiline lukustustihvt, mis libistatakse profiilidesse, otsakattesse.
Ideaalne personalisiltide, suunaviitade, avariisiltide jne. jaoks.

Vargusvastane
Kokkupanek ilma kruvideta

KASUTUSED

Triline® profiilid
Vinüülkiri

Digitaaltrükk
Graveerimine

ADA
Pimedate kiri
Rastertrükk

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Rippuv

Kruvi ja tüübliga.

TLOPH: DeSign rippsüsteem

TL155-S: esiprofiil 155 mm

TL62-S: esiprofiil 62 mm

TLD155-B: kahepoolne otsakate 155 mm

TLDWA-B: lukustustihvt

TLD62-B: kahepoolne otsakate 62 mm

TLDSV-S: kahepoolne kinnitusklamber

Ristlõige
Rippsüsteem

Kahepoolsed otsakatted
Standardvärvid
- must
- hall

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste värvide, 
hindade ja tarnetingimuste osas.

Profiilide standardpikkus on 3500 mm.
Standardviimistlused
- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste viimistluste, 
pikkuste, hindade ja tarnetingimuste osas.



OmadusedKahepoolne sünteetiliste otsakatetega

See on kõigest valik lõpututest kombineerimisvõimalustest, 
mida süsteem Triline® pakub.



OmadusedMajajuhid

Kokkupanek Kaks lisaprofiili, mida kasutatakse klassikaliste ja kumerate külgprofiilidega:
- vaheprofiil teie majajuhi jaotamiseks;
- tugiprofiil (nähtamatu) majajuhi toetamiseks.
Vargusvastane lahendus: sünteetiline lukustustihvt, mis libistatakse klambrite vahele.
Ideaalne mõõtude järgi valmistatud majajuhtide, klienditellimuste jne. jaoks…

Klassikaline Klassikaline raam Kumer Kumer raam

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Sein

Kruvi ja tüübliga.

Kahepoolne teip 
(At01), kasutada 
koos spetsiaalse 
puhastustootega 

(Ac02).

Liimitud vahendiga 
Sticky Bond 

(Ag01).

TL124-S: esiprofiil 124 mm

TLOND-B: tugiprofiil

TL31-S: esiprofiil 31 mm

TLTUS-S: vaheprofiil

TLCLI-B: klambrid

TL62S-S: siseprofiil 62 mm

Profiilide standardpikkus on 3500 mm
Standardviimistlused

- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste 
viimistluste, pikkuste, hindade ja tarnetingimuste osas.



Omadused Design – majajuht

Kokkupanek

Triline® VÕTI

Märkus!
Triline® võtmega ei 
saa eemaldada profiile, 
mis on lukustatud 
lukustustihvtiga TLAND-B.

1 Triline® võti tuleb libistada 
horisontaalselt profiilide vahele 
minimaalselt 50 mm kauguselt 
külgprofiilidest.

2 Tõmmake võtit tagasi, profiil 
vabastatakse nüüd klambritest ja selle 
saab sildi küljest eemaldada.

Triline® moodulitest koosnev süsteem on loodud loomingulisele vaimule!



OmadusedMajajuhtide näidised

Klassikalised külgprofiilid

Klassikaline raam

Kumerad raamid



Omadused DeSign – majajuht
Kumerad külgprofiilid

Klassikalised külgprofiilid

MONTEERIMISVÕI-
MALUSED

Sein

Kruvi ja tüübliga.

Kahekordne teip 
(At01), kasutamiseks 

spetsiaalse 
puhastustootega 

(Ac02).

Liimitud vahendiga 
Sticky Bond (Ag01).

KASUTUSED
Triline® profiilid

Vinüülkiri
Digitaaltrükk

Graveerimine, ADA
Pimedate kiri
Rastertrükk

SISEDETAILID

Triline® profiilid
Siseprofiilid pakuvad 

võimalust sisestada igat 
tüüpi materjali paksusega 

kuni 1,75 mm

S“ osutab 
siseprofiilideleTe ei suuda vajalikku leida? Võtke meiega ühendust ja me aitame teil lahenduseni jõuda!



Omadused

✓

Lauastendid

Kokkupanek Kaks standardsuurust 31 mm ja 62 mm kasutamiseks sünteetilise lukustustihvtiga, mis libistatakse otsakatetesse lauastendi 
jaoks.
Alumiiniumprofiilid (esi ja/või sise) libisevad otsakatetesse.
Lihtne kokku panna.
Ideaalne laual asuva informatsiooni, tööülesannete kirjelduse ja nimesiltide jaoks.

SISEDETAILID

Triline® profiilid
Siseprofiilid 

pakuvad võimalust 
sisestada igat 
tüüpi materjali 
paksusega kuni 

1,75 mm

KASUTUSED
Triline® profiilid

Vinüülkiri
Digitaaltrükk

Graveerimine, ADA
Pimedate kiri
Rastertrükk

Lihtne kokkupanek

TL31-S: esiprofiil 31 mm

TL31S-S: siseprofiil 31 mm

TLDBW-B: lukustustihvt lauastendile

TLDW31-B: otsakate lauastendile 31 mm

Lauastendi otsakatted
Standardvärvid

- must
- hall

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste värvide, 
hindade ja tarnetingimuste osas.

Profiilide standardpikkuseks on 3500 mm.
Standardviimistlused

- rihveldatud viimistlus
- hõbedaga anodeeritud
- kullaga anodeeritud

Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga teiste viimistluste, 
pikkuste, hindade ja tarnetingimuste osas.



Omadused Lauastendid – näited

See on kõigest valik lõpututest kombineerimisvõimalustest, 
mida süsteem Triline® pakub.

“S” osutab 
siseprofiilidele.



OmadusedDIN-formaadid

Kokkupanek Standardne A4 siseprofiil ja kaks varieeritavat siseprofiili, mis on kohandatavad igale suurusele.
A4: vandalismivastaste sünteetiliste otsakatetega.
A4 ja A3: külgprofiilide ja raamidega.
Vargusvastased lahendused: sünteetiline lukustustihvt, mis libiseb klambrite vahele.
Ideaalne evakuatsiooniplaanide, ruumi-korruse informatsiooni ja muu jaoks.

Kuus erinevat stiili

Sünteetiline 
(ainult A4)

Klassikaline

Klassikaline 
raam

Kumer

Kumer raam

Kolmnurkne

MONTEERIMIS-
VÕIMALUSED

Sein

Kruvi ja tüübliga.

Kahekordne teip (At01), 
kasutamiseks spetsiaalse 
puhastustootega (Ac02).

Liimitud vahendiga Sticky 
Bond (Ag01)

KASUTUSED

Triline® profiilid
Vinüülkiri

Digitaaltrükk
Graveerimine, ADA

Pimedate kiri
Rastertrükk

SISEDETAILID

Triline® profiilid
Siseprofiilid pakuvad 

võimalust sisestada igat 
tüüpi materjali paksusega 

kuni 1,75 mm

Standardne A4 sisepaneel

TL217S-S: siseprofiil (standard A4)

TLCLJ-B: klamber üksikutele otsa-
katetele

TLE217-B: üksik vandalismivastane 
otsakate



Omadused Kokkupanek

Kokkupanek

Mõõtudele vastavalt valmista-
tud sisepaneelid

Alumiiniumist plaatmaterjal

TLPAN-S: paneeliprofiil

TLONP-S: tugiprofiil

AT02: kahepoolne teip alumiiniumi 
jaoks

Sünteetiline Klassikaline Kumer Kolmnurkne Klassikaline raam Kumer raam

Klassikaline Kumer Kolmnurkne Klassikaline raam Kumer raam

Te ei suuda vajalikku leida? 
Võtke meiega ühendust ja me aitame teil lahenduseni jõuda!

”S” osutab 
siseprofiilile



OmadusedAvariisildid

Sein

Põiki

Rippuv

See on ainult 
valik lõpututest 
kombineerimis-
võimalustest, 
mida süsteem 
Triline® pakub.



Omadused Märkused



OmadusedMärkused



Omadused Märkused



Omadused
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