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MATER IAL

Aluminium, stål eller ramlagd sträckmetall.

STORLEK

Längd: Max 2200 mm.

Bredd: 580 mm. (Modul: 600 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

Se hemsida för 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

• Solvalla / Solhaga

• Stripe

• Robust

• Halo (TileLight)

• Urban Light

• Ledvance M/L

FÖRESKRIVNING

Itaab Lobby FB

Format: ..............................................................

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

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

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

Itaab Lobby FB är ett snabbmonterat och mycket driftvänligt fällbart undertak 

med trådbyglar. Taket är lämpligt för korridorer, ledningsstråk i kontorslandskap 

och andra publika ytor där man vill kunna komma åt utrymmet ovanför taket.

Kassetterna monteras på bärprofiler som fästes mot vägg/kabelränna eller 

pendlas frihängande. Alla kassetter kan fällas från valfri upphängningssida.

Lobby FB tillverkas av återvunnen aluminium men kan även beställas i andra 

material, exempelvis stålplåt, operforerade eller perforerade. Utöver standard-

perforering kan Lobby FB beställas med ett antal perforeringsmönster.

Perforerade kassetter har ljudfilt för akustikreglering.
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