Kanały naścienne z aluminium prod. ALUSOR.
Seria MC.
Podstawowe wykonanie: aluminium anodowane srebrne.
Inne kolory (wg podanego numeru RAL – na Ŝądanie).
Dostarczane w odcinkach 3 mb.
Przystosowane (pokrywy C45) pod bezpośredni montaŜ (zatrzask) osprzętu
modułowego 45 x 45 mm.
Pokrywy kanałów MC typ C45 dostarczane w 2 odmianach: z aluminium lub pcv.

Podstawowe wykonania kanałów serii MC.

1. Kanał MC 100/55 A.
Kanał w wykonaniu jednokomorowym, z jedną pokrywą C45.
Wymiary kanału (przekrój): 100 x 55 mm.
Zastosowanie 1 przegrody z pcv dzieli ten kanał na 2 komory;
zaś 2 przegrody (pozioma + pionowa) dzielą kanał na 3 komory.

Przekrój kanału MC 100/55 A.

Akcesoria kanału MC 100/55 A.
W ofercie firmy Alusor kąty: wewnętrzny i zewnętrzny, dostarczane są jako tzw. kity
(komplety do samodzielnego zmontowania na budowie).
Dotyczy to wszystkich serii kanałów naściennych.

Kity kątów: zewnętrznego i wewnętrznego.
Inne kąty: płaski i kształtka typu „T” – wykonywane i dostarczane ekstra
z odcinków (ramię 300 mm) odpowiednich kanałów.
Do zaślepienia kanału słuŜą końcówki.
Przegroda z pcv (o szer. 35 mm) typ CL 35.

2. Kanał MC 130/55 A.
Kanał w wykonaniu 2 – komorowym, z 2 pokrywami C45.
Wymiary kanału (przekrój) – 130 x 55 mm.

Przekrój kanału MC 130/55 A.
Akcesoria : identycznie , jak dla kanału MC 100.55 A.
Gniazda (mod.45 x 45 mm) montowane bezpośrednio w miejsce pokryw C45.

3. Kanał MC 160/55 A.
Wykonanie kanału 2 – komorowe, z 2 pokrywami C45.
Wymiary (przekrój) : 160 x 55 mm.
Bezpośredni montaŜ gniazd mod. 45 x 45 mm w miejsce pokryw C45.
Zastosowanie przegród z pcv dzieli kanał na dodatkowe przedziały.
Akcesoria takie same, jak dla kanału MC 100/55 A.

Przekrój kanału MC 160/55 A.

4. Kanał MC 190/55 A.
Kanał w wykonaniu 3 – komorowym (podział kanału na 3 niezaleŜne komory),
z 3 pokrywami C45.
MontaŜ bezpośredni (zatrzaskowo) gniazd mod.45 x 45 mm w miejsce pokryw.
Zastosowanie przegród z pcv umoŜliwia dodatkowe przedziały w kanale.
Akcesoria: identycznie, jak dla kanału MC 100/55 A.
Wymiary kanału (przekrój):190 x 55 mm.

Przekrój kanału MC 190/55 A.
Uwaga:
wszystkie odmiany kanałów MC moŜna montować bezpośrednio przy podłodze.

