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NEW

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική
Painted with Polyester Electr ostatic Powder

TOWER 9

TOWER 10

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκροστατική Bαφή
Panted with Polyester Electrostatic Powder

4∆ιακοσµητικό φωτιστικό στεγανό 
4εξωτερικού χώρου
4µε ιστό κατασκευασµένο από προφίλ
4αλουµινίου βαρέως τύπου Φ106mm 
  πάχους 4,5mm
4και υψηλής ποιότητας πολυκαρµπονικό 

κάλυµµα µατ (σατινέ) αντοχής σε υψηλή 
θερµοκρασία περιβάλλοντος

4ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
4βίδες inox
4µε 2 στιπιοθλίπτες PGII Ip68 για είσοδο και
  έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύµατος
4κατάλληλο για φωτισµό εξωτερικών χώρων 

κτιρίων, ξενοδοχείων, πάρκων.
4∆ιατίθεται και µε οπτική µεµβράνη OLF.

4Decorative waterproof fitting
4for outdoors use
4with pillar made from heavy duty profile
  aluminum Φ106mm 4,5mm thick
4with high quality polycarbonate diffuser 

satinised resistant to the high 
  environmental temperature
4silicon gaskets, inox screws
42 brass nickel plated cable glands 
  PGII Ip68 for input and output of supply 

cables
4suitable for the external lighting of buildings, 

hotels, public places.
4Available with OLF lighting film.
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