
KEE LITE® SISTEMOS ALIUMINIO
LYDINIO JUNGTYS

Jums reikalingos Kee Lite® sistemos struktūrinės jungtys nes:

Kee Lite® sistemos jungtys yra padarytos iš aukštos kokybės aliuminio silicio
bei magnio lydinio ir suteikia Jums tvirtą, lengvą ir atmosferos poveikiui atsparią
alternatyvą  įprastiem  tvirtinimo  būdam.  Kee  Lite® sistemos  jungtys  gali  būti
naudojamos  įvairiose  srityse:  nuo  sunkiosios  pramoninės  iki  ultra  modernių
statinių,  nuo vandenvalos įmonių iki  prabangių restoranų.  Konstrukcijai  iš Kee
Lite® sistemos  jungčių  surinkti  nereikia  specialių  įrankių  ar  įgūdžių,  nereikia
virinti.  Struktūros  nereikalauja  priežiūros,  jų  nereikia  dažyti  ar  kitaip  apdirbti.
Surinktos konstrukcijos atrodo estetiškai iš karto po surinkimo.

KeeLite® sistemos jungčių standartai ir sertifikatai:

Visos Kee Lite® sistemos jungtys buvo bandomos nepriklausomo Europos
testavimo  lyderio  TÜV  laboratorijose  ir  yra  pripažintos  atitinkančios  visus
Europos saugumo reikalavimus.



KeeLite® sistemos privalumai:

Šiuolaikiškas dizainas Patikimumas

Kee  Lite® sistemos  jungtys  yra  malonios
akiai todėl jos gali būti naudojamos ir tose
vietose,  kur  dizainui  teikiamas  ypatingas
dėmesys
✔ Kee Lite® sistemos jungtys yra modernaus
dizaino  ir  gali  būti  naudojamos  ultra
šiuolaikiškiems sprendimams įgivendinti
✔ Struktūrų  iš  Kee  Lite® sistemų  nereikia
papildomai  apdirbti  -  jos  atrodo  estetiškai  iš
karto po surinkimo 

Visos  Kee  Lite® sistemos  jungtys  atitinka
visus Europos sąjungos reikalavimus
✔ Kee  Lite® sistema  sudaryta  tik  iš  TÜV
patikrintų ir patvirtintų jungčių
✔ Jungtys, kontaktuojančios su betonu ar kitu
paviršiumi yra perdengiamos gumine tarpine
✔ Kee  Lite® sistemos  aliuminio  lydinio
jungtys nebus paveiktos aplinkos poveikio net
ir labai nepalankiose sąlygose

Platus panaudojimo spektras Paprastumas

Šiuolaikiškas  dizainas,  atmosferos  poveikio
nebijančio  aliuminio  lydinio  panaudojimas
bei  modulialinė  Kee  Lite® jungčių  sistema
užtikrina platų panaudojimo spektrą
✔ Kee  Lite® struktūrinių  jungčių
panaudojimo  diapazonas  yra  labai  platus:
sunkioji pramonė, vandens apdorojimo įmonės,
mažmeninė-didmeninė  prekyba,  maitinimo
įmonės,  poilsio  zonos,  parkai  ir  rekreacijos
įmonės
✔ Struktūros  gali  būti  naudojamos  terpėse,
kuriose  įprasti  plieno  gaminiai  negali  būti
naudojami

Modulinė  Kee  Lite® jungčių  sistema  yra
lengvai surenkama, nuardoma ir papildoma
✔ Kee  Lite® sistema  naudojama  su
standartiniais aliuminio vamzdžiais
✔ Struktūrai  iš  Kee  Lite® jungčių  surinkti
nereikia jokių specialių įrankių ar įgudžių
✔ Struktūros  iš  Kee  Lite® sistemos  jungčių
nereikalauja jokios priežiūros
✔ Struktūrų  iš  Kee  Lite® sistemos  jungčių
nereikia  dažyti  ar  kitaip  apdirbti,  jos  yra
paruoštos  ir  tinkamos  naudoti  iš  karto  po
surinkimo
✔ Kee  Lite® jungčių  struktūros  gali  būti
greitai surinktos, nuardytos ar papildytos
✔ Nereikia virinti



KeeLite® sistemos jungčių įvairovė:

Kee Lite® sistemos jungčių dydžiai:

Vamzdžio dydis Išorinis skersmuo, mm Vidinis skersmuo, mm
6 33,7 25
7 42,4 32
8 48,3 40
9 60,3 50


