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Aftagelig frontplade

Topskinne

Standard

Konsol til at støtte og låse 
frontpladen.
OBS! Centerkonsol 
kun nødvendige for 
inddækninger ≥ 1800 mm.

Hver konsol har en 
enkel låsemekanisme, 
så frontpladen let kan 
tages af og sættes på.

Topskinnen har to 
formonterede plader til at 
tilslutte kanalinddækning 
til Plafond B top bafl en.
(Plader der er klar til 
popnitter medfølger ikke).

Kanalinddækningen 
leveres med en løs 
konsol der inkluderer 
3 x M6x40 møtrikker og 
3 x M6x12 bolte, klar 
til at montere på enden 
af venstre konsol på 
Plafond B.

Anvendelse

Kanalinddækninger anvendes til at skjule rørene og kanalsy-
stemet, der er forbundet med en kølebaffel.

Plafond B kanalinddækning består af en frontplade, der er 
monteret med konsoller til loftet og væggen.

Alle kanalinddækninger er designet, så de har samme udse-
ende som kølebafl en.

Montage

Kanalinddækningen skal være så lang, at den dækker rør- 
og kanalinstallationer, men skal stadig levne plads til ujævn-
heder i bygningskonstruktionen

Plafond B kanalinddækning kan bestilles til kant-mod-kant 
montage, med 0 mm hul. På grund af risikoen for ujævnhe-
der i væggen eller loftet anbefaler vi dog et 10 mm hul mel-
lem væggen og inddækningen.

Kanalinddækningen bestilles med samme længde som top-
skinnen.

Varianter

Kanalinddækningen til Plafond B fi ndes i tre standardvari-
anter, der er velegnede, når der ikke er noget formonteret 
rørsystem og kanaler, der karambolerer med montagen:

• Venstre
• Højre
• Center

De tre varianter fi ndes i tre undergrupper med “åben kon-
sol”. Disse er velegnede, når man skal bygge omkring for-
monterede rør og kanaler.

Billede 1. Venstre standard inddækning (Med lukket konsol) ≥ 1800 mm.
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Oversigt

Vælg konsol

Opmåling

Vælg kanalinddækning

Bestillingskode

Ved bestilling af kanalinddækninger, 
husk at angive ordrenummeret på den 
oprindelige baffelordre.

Produkt Plafond kanalinddækning B x x xxxx xxxx xxxxxx

Plafond baffeltype:

B

Kanalinddækning placering:

L=Venstre, R =Højre, C =Center

Konsol type:

C = Lukket (Kun venstre og højre)

O = Åben (Center altid åben)

Kanalinddækning længde:

Afstand -10 mm (venstre/højre inddækn.)

Afstand -1 mm (Center cover)

Maks. længde 3600 mm

Farvekode:

RAL 9010, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9003

Standard: RAL 9010 (glans 30)

Andre farver kan bestilles.

Oprindeligt ordrenummer for primær baffel:

SO-xxxxxx

Eksempel:
Plafond kanalinddækning - B - L - C - 590 - 9010 - SO-123456

Topskinne

Væg
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Vælg konsol

Åben konsol: Den åbne konsol er velegnet, når man 
skal montere omkring formonterede rør og kanaler.

Lukket konsol: Den lukkede konsol skal monteres 
forud for rørføring og kanalsystem.

Centerkonsol (altid åben): Centerkonsol er kun 
nødvendig for inddækninger ≥ 1800 mm. 

Vaianter

Vælg konsol

Åben 

Center Center

Venstre

Højre Højre

Lukket

OpmålingVælg kanalinddækning

Kanalinddækningen leveres med en løs konsol der 
er klar til at montere på baffelgavlen.

Venstre
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Vælg kanalinddækning

Hvilken side?

Venstre/Højre: Kanalinddækningen 
anvendes mellem en Plafond B baffel 
og en væg. 

Venstre/Højre med gavl: Plafond B bafl en 
leveres som standard med gavle.
Disse gavle kan om ønsket eftermonteres til 
kanalinddækningen.

Center: Center kanalinddækningen 
anvendes mellem to Plafond B bafl er 
og fi ndes kun til ”åben konsol”.

Primær bafl ens gavle bør genbruges på 
kanalinddækningen, hvis det er relevant.

Venstre inddækn. Højre inddækn.Plafond B 
baffel

Plafond B
baffel 1

Plafond B
baffel 2

Center
inddækn.

Venstre inddækn. Gavl
højre

Plafond B
baffel
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Opmåling VIGTIGT! Før du tager mål tjek først at bafl en 
er monteret korrekt, at den er i vater, og at der 
er taget højde for ujævnheder i loft og vægge. 
Dette sikrer en nem måltagning og montering 
af kanalinddækningerne.

NB! Plafond B kan bestilles til kant-mod-kant montage, 
med 0 mm mellemrum mellem væginddækning og baffel-
inddækning. Men på grund af risikoen for ujævnheder i 
væggen eller loftet anbefales et mellemrum på 10 mm.

Plafond B

Center inddækning Plafond BPlafond B

Længde

Længde

Længde

Venstre inddækning Højre inddækning

Venstre/Højre inddækning: Mål afstanden mellem 
enden på Plafond B bafl ens topskinne og væggen. 
(det anbefales at fratrække10 mm).

Center inddækning: Mål afstanden mellem de to 
ender af Plafond B bafl ens topskinner.

Plafond B topskinne




