
LOBBY DELTA Lobby Del ta ä r  et t  under tak med modul fo rmat 
900x900mm. Den genomtänk ta f jäderkonst ruk t ionen 
gör at t  under taket  ä r  tät t  och samt id ig t  fä l lba r t.

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

Aluminium eller stål.

STORLEK

Modul: 900x900 mm.

FÄRG

Vit 500 som standard. 

Kan även beställas i matt klarlack, i valfri 

NCS-kulör eller i metallens naturliga färg.

PERFORERING

• 3,0/6,0 mm. (öa 23%). 

• 5,0/10,0 mm. (öa 20%).

Kan beställas med andra perforeringar.

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

• Circle (TileLight)

• Square (TileLight)

• Halo (TileLight)

• Urban Light

• Ledvance M/L

FÖRESKRIVNING

Itaab Lobby Delta

Material: .............................................................

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

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

Lobby Delta har modulformat 900x900mm. Den genomtänkta fjäder- 

konstruktionen gör att systemet är tätt och samtidigt fällbart. Kassetten är ut-

rustad med fjäderfäste på samtliga fyra kanter, vilket innebär fördelen att kunna 

vridas 360 grader. Detta underlättar en hel del vid valet av mönsterperforering.

Montage sker i med fjädrar, tillsammans med dolda upphängningsprofiler som 

pendlas från tak. Förutom standardperforering kan taket levereras med flertalet 

andra perforeringsmönster. Den täta konstruktionen gör möjligheten betydligt 

större att skapa ett helt eget och unikt mönstertak som sträcker sig över större 

ytor helt utan springor och glipor.

Perforerade kassetter har ljudfilt för akustikreglering. Kassetterna tillverkas av 

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