
KASSETT E Kasset t  E ä r  et t  lä t tmonterat  under tak som passar  i  de 
f lesta mi l jöer.  Kasset te rna ä r  fö rsänk ta gentemot det 
t rad i t ione l l t  syn l iga bär verket.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: KONTOR
    BUT IKER   
    PUBL IK A MILJÖER
    ENTRÉER
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MATER IAL

Aluminium, stål eller sträckmetall.

STORLEK

Modul: 600x600 alt. 1200x600 mm.

FÄRG

Vit 500 som standard. 

Kan även beställas i matt klarlack, i valfri 

NCS-kulör eller i metallens naturliga färg.

PERFORERING

Standard 1,8/3,5 mm. (öa 21%) eller 

operforerad. Kan beställas med andra 

perforeringar.

STRÄCKMETALL

Kontakta itaab ang. aktuella maskor.

UNDERHÅLL

Metalltak har en hård och slät yta som är 

smutsavvisande. Rengöring utförs med 

fuktad trasa eller svamp och vid behov 

med mild tvållösning. Undvik alltför blöt 

rengöring om kassetten är försedd med 

ljudfilt då denna kan orsaka missfärgning 

av ytskiktet.

BELYSNINGSALTERNAT IV

• Ledvance M/L

FÖRESKRIVNING

Itaab Kassett E

Modulformat: ....................................................

Perforering: .......................................................

Maska: ...............................................................

Kulör: ..................................................................

Kassett E är ett lättmonterat försänkt undertak för montage i synligt bärverk. 

Det passar i de flesta miljöer och andra lokaler där man vill att ytan ovan taket 

ska vara lättåtkomligt för service etc.

Kassetterna tillverkas av återvunnen aluminium alternativt stål eller sträckmetall 

och har en hård, slät yta som håller sig fräsch i många år.

Kassetten har modulformat 600x600mm eller 1200x600 och finns i två versioner: 

E15 och E24. De monteras i synligt T-profilsystem, T-15 resp. T-24, samt med 

lister fästa mot vägg.

Förutom standardperforering kan undertaket levereras med flertalet andra 

perforeringsmönster. Perforerade kassetter har ljudfilt för akustikreglering.
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KASSETTAK

Kassett E (E24) monterat runt pelare.


