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vnější rozměry a/b/c
vestavné rozměry c/d/e
43475

mercur line LED 475

2X15 W E27
8W 650lm

7.0 x 47.0 x 8.0 cm
8.0 x 48.0 x 10.0 cm

1.1 kg

42775

mercur line LED 775

2X15 W E27
8W 650lm

7.0 x 77.0 x 8.0 cm
8.0 x 78.0 x 10.0 cm

1.1 kg

41107

mercur line LED 1075

2X15 W E27
8W 650lm

7.0 x 107.0 x 8.0 cm
8.0 x 108.0 x 10.0 cm

1.1 kg

40137

mercur line LED 1375

2X15 W E27
8W 650lm

7.0 x 137.0 x 8.0 cm
8.0 x 138.0 x 10.0 cm

1.1 kg
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1

2

3

1

připravit rastr tak, aby v místech linie neprocházeli
průběžné profily a odsadit podélné profily po obvodu
linie cca o 20 cm od sebe

2

vyřezat do sádrokartonu pruh 83 mm požadované
délky

3

přišroubovat vrutem do sádrokartonu

4

zatmelit a zabrousit až k hraně

5

vyndat příčné hrazdy a vložit hrazdy pro osazení
reflektoru

6
7
8

vymalovat včetně vnitřních hliníkových hran
osadit a zapjit reflektor s LED nebo zářivky
osadit plexisklo

vložit linie do připraveného otvoru
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B

A
A

A

přišroubovat sádrokartonářskými vruty, povolit matky
a vyndat příčné hrazdy

B způsob připojení lišt mercur

A
A

osadit zářivkovou nebo LED výzbroj
a vložit krycí plexisklo PERSPEX
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A vložit hrazdy pro uchycení zářívkové nebo led výzbroje

přerušit konstrukční profily v místě linie

vyřezat otvory požadované délky,
šířka montáž. otvoru je 85 mm

seříznout vnitřní hrany tak, aby nic nebránilo
hladkému dosednutí linie

přišroubovat vruty do
sádrokartonu.
nešroubovat blízko
k příčným hrazdám
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zatmelit

vložit linie do připraveného otvoru

zabrousit tak, aby nebyl
na spodní 2 mm hraně
nános tmelu a hliníková
hrana by měla okolo
svítidla tvořit obrys

vyjmout příčné hrazdy

strhnout ochranou fólii z vnitřní strany profilu,
odstraní se nánosy barvy a prachu
na vnitřní ploše
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vložit hrazdy pro osazení reflektoru

vsadit a zapojit reflektor ne zářivku

vymalovat malým válečkem okolí lišty včetně hran.
pozor na rohy a stékání barvy

osadit plexisklo - pouze položit na očištěnou
vnitřní plochu profilu

