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podlahové krabice
technické charakteristiky

podlahové krabice
redukovaná, plastová, kabelový vývod

0 896 44

0 880 70 osazená 
přístroji Mosaic™

Bal. Obj. č. Podlahová krabice s redukovanou hloubkou 
50 mm

Krabice pro 16 modulů(1) Mosaic™
1 0 880 70 Určená pro instalaci do zdvojené nebo betonové 

podlahy hloubky od 50 do 70 mm. Pro instalaci do 
betonové podlahy je nutné použít podlahovou krabici 
obj. č. 0 880 70 společně s kovovou instalační krabicí 
obj. č. 0 880 73.
Krabice je dodávaná s krytem na vlepení podlahové 
krytiny max. tloušťky 3 mm. Určeno pro vertikální 
osazení přístrojů řady Mosaic™.
RAL 7031
Kryt lze osadit nerezovou deskou obj. č. 0 880 72 místo 
podlahové krytiny

Nerezová deska
1 0 880 72 Nerezová deska určená na vlepení do krytu podlahové 

krabice s redukovanou hloubkou 50 mm  
obj. č. 0 880 70.

Instalační krabice do betonové podlahy 
a izolační kryty do zdvojené podlahy
Pro instalaci podlahové krabice s redukovanou 
hloubkou 50 mm obj. č. 0 880 70 do betonu.
Kabelové vstupy na ohebné trubky Ø 16, 20 a 25 mm, 
nebo předlisované výřezy na podlahové kanály výšky 
28 mm. 

1 0 880 73 Kovová instalační krabice do betonové podlahy

1 0 880 71 Sada 2 ks izolačních krytů pro instalaci krabice
obj. č. 0 880 70 do zdvojené podlahy.

Plastová podlahová krabice pro 3 moduly(1)

Pro integraci do zdvojené podlahy (tloušťka zdvojené 
podlahy 10-50 mm) nebo betonové podlahy (min. 
výška betonu 80 mm). Lze společně osadit zásuvkou 
Mosaic™ 2P + T a jednomodulovou datovou zásuvkou 
RJ 45 Mosaic™.  
Barva šedá RAL 7031.

1 0 896 44 Podlahová krabice pro 3 moduly(1)

1 0 896 49 Instalační krabice do betonu pro obj. č. 0 896 44

Kabelový vývod Access Master Box
1 0 893 07 IP 20 – IK 08

Materiál: krabice – hliník, víko krabice – polyester.
Výstup: 3 x Ø 20 mm s neoprénovým těsněním.
Rozměry výřezu v podlaze: Ø 127 mm.
Rozměry rámu: Ø 144 mm.
Vhodné pro podlahy tloušťky 25 až 55 mm.

■ Podlahová krabice s redukovanou hloubkou 50 mm
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(1)  1 modul Mosaic™má rozměr 22,5 × 45 mm = např. 1 datová  
zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51). 

      2 moduly Mosaic™mají rozměr 45 × 45 mm = např. 1 silová  
zásuvka 2P + T (obj. č. 0 771 40).


