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Níže uvedené technické informace mají pouze obecný informativní charakter o výrobku. 

Rozhodnutí o použití výrobku pro daný účel a objekt je věcí zákazníka. 

Výrobce ani distributor nepřebírají žádnou odpovědnost za vady a škody vzniklé chybnou volbou typu výrobku a jeho nevhodnou aplikací. 

V případě pochybností si vyžádejte konkrétní závaznou radu /možné na základě podrobných technických podkladů/. 

Zneužití těchto podkladů je zakázáno. 

Možnost technických změn a průběžných aktualizací je vyhrazena.     

 

Řada profilů MIGUA - KF 250 pro vnitřní prostředí 
Profily jsou určeny pro stěny v interiérech budov - pro dodatečné osazení  

 
Materiál: 
nosná - krycí část hliník přírodní ( za příplatek a pro větší množství lze dodat profily barvené práškovou 

barvou dle RAL -barevnou škálu nutno předem individuálně zkonzultovat - dále je možné též eloxování v 

barvě přírodního hliníku - možné též úpouze pro větší množství), kotvy z materiálu perová  nerez  ocel 

Dodává se provedení přímé nebo rohové. 

 

profil 
 šířka spáry 

mm 
překryvná šířka 

mm 
hloubka spáry min. 

mm 
standardní barva 

KF   250/30 15-35 50 40 hliník 

KFE 250/31 

(rohový) 
15-35 40 40 hliník 

KF   250/70 15-35 70 40 hliník 

KFE 250/71 

(rohový) 
15-35 50 40  

KF   250/100* 15-35 100 40 hliník 

KFE 250/101 

(rohový) 
35-60 75 70 hliník 

         KF   250/150 35-80 150 70 hliník 

KF   250/170 35-80 170 70 hliník 

* Možno dodat též zvláštní kotvy pro šířku spáry 35 – 80 mm (min. volná hloubka spáry 70 mm). 

Nutno uvést v objednávce. 

 

Materiál: hliníkový krycí profil s kotvami NIROSTA 

Výrobní délka: 3 m (u KF 250/170 - 4 m). 

 

Na 3 mb profilu se dodávají 4ks kotev, u KF 250/100 se dodává 6ks kotev, u KF 250/170 se dodává 10ks 

kotev na 4 m výrobní délku. Více kotev za příplatek. 

 

           



 

          
 

          
KFE 250/101 se zvláštní kotvou 

 
         KF 250/150 se zvláštní kotvou 

 
       KF 250/170 se zvláštní kotvou 


