CAIXA DE ESPERA PARA LAJES - TBOX
nova

A caixa de espera para lajes TBox foi desenvolvida para auxiliar nas passagens
de conduítes e armazenagem de fios e cabos na laje.
Seu design garante maior espaço para alojamento de fios, e se encaixa
perfeitamente entre as ferragens, evitando adaptaçoes ou corte nas
ferragens.
As caixas de espera TBox contam ainda com exclusivas entradas
seladas de conduítes e tubos para evitar entrada de nata de concreto,
contam com altura de entrada dos conduítes projetadas para evitar
alavancas das ferragens, tampa superior com trava anti-furto (projetada para
kits) e quatro suportes para fixação das caixas nas formas da laje. Aloja-se
entre as ferragens da laje.
E XC LU S

N

TE

DU

REQ

I

VO

PRO
P AT E

Exclus
iv
sistem o
a
fixação de
d
condu os
ítes e
tubos

Aloja-se entre as ferragens da laje

TO

U E RID

Dimensões: 240 x 80 x 80mm

A

UTILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÕES CONVENCIONAIS E EM KITS

CARACTERÍSTICAS

Comporta até 18 metros de fios

• Grande dimensão (240 x 80 x 80 mm) suportando grandes quantidades de fios
• Totalmente lacrada para funcionamento em kits de instalação
• Quando utilizada em kits, evita o roubo de fios
• Não necessita adaptadores para conexões de mangueiras e conduítes
• Alta resistência e ótimo custo benefício
• Tampa superior com lacres anti-abertura após montagem dos kits
• Flexibilidade podendo ser utilizada em kits ou instalações convencionais
• Duas entradas laterais para conduítes e mangueiras
• Tampas selantes removíveis para evitar entrada em nata de concreto

Fixe a caixa TBOX sobre a forma
da laje utilizando as abas

Coloque os conduítes ou mangueiras
nas aberturas laterais

Realize a passagem da fiação pelos
conduítes pela entrada superior

Lacre a caixa com a exclusiva
tampa superior

Após a concretagem realize o
desforme da laje e corte o lacre inferior

Retire a parte inferior e acesse a
fiação com total segurança
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