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Kit de combinare cu montaj 
mural, CK01

Noul kit de combinare cu montaj mural de la Eldon, 
îndeplineşte cerinţele clientului legate de îmbunătăţirea 
permanentă a produselor pentru a menţine competitivitatea 
pe o piaţă cu o concurenţă serioasă.

Eldon lansează un kit de combinare nou cu montaj mural, conceput să ofere 
clienţilor o flexibilitate extinsă şi mai multe opţiuni decât înainte.

Ca parte a eforturilor sale de a ajuta clienţii să îşi menţină competitivitatea pe 
piaţa actuală cu o concurenţă serioasă, Eldon a lansat un nou kit de 
combinare cu montaj mural. Kitul oferă clienţilor o soluţie nouă, pentru care 
există stocuri, care a fost testată extern şi care garantează clasa de 
protecţie IP 66, ceea ce vă permite să realizaţi numeroase configuraţii de 
cofrete, inclusiv cofrete prin asociere, corespunzătoare dimensiunilor 
standard. 

Noul kit de combinare cu montaj mural de la Eldon conţine o garnitură 
realizată din EPDM (cauciuc etilen-propen). EPDM are proprietăţi generale 
excelente şi este potrivit pentru o gamă largă de medii, atât interioare, cât şi 
exterioare, deşi acesta nu ar trebui utilizat în industrii în care garnitura este 
expusă reziduurilor de petrol şi benzină, care o pot degrada.

AVANTAJELE CLIENTULUI:

O soluţie de încastrare 
combinată cu montaj mural care 
este testată extern pentru a 
garanta clasa de protecţie IP 66

Noile cerinţe privind 
dimensiunile pentru cofrete sunt 
îndeplinite

Produse standard pe stoc, care 
oferă clienţilor soluţii rapide

Kit combinat de garnitură cu 
design de puzzle care poate 
fi utilizat pentru cofretele cu o 
înălţime între 300 şi 1200 şi 
o adâncime între 150 şi 400, 
dintr-un singur kit

Garnitura are proprietăţi auto-
adezive pe o parte, ceea ce vă 
asigură că asamblarea se va 
realiza rapid şi cu uşurinţă


