
Fagerhult leverer montagekit og Troldtekt leverer plader tilpasset løsningen. Dermed sikres et 
optimalt møde mellem loft og armatur.

Montage T35 skjult skinnesystem

Armaturet hænger på gavlbeslag. På armaturets overside place-
res en ”rygplade” med ”vinger”/ kanter, som går ind i tagplad-
ernes spor og dermed bærer pladerne.  
På ”rygpladen” er der desuden flige, som kan vippes op og de-
refter anvendes til ophængning/nedpendling 

Montage C60 skinnesystem

Ophængningsbeslag i aluzink plademateriale med ”klik-lås” 
i skinner. Armaturet gøres fast med montageskruer gennem 
nøglehuller i armaturets alu-profil. 

Beslag for montage C60 dobbelt eller enkelt skinnesystem.

Løsning A 90999-2325 Beslag for singlemontage - forskudt fra centerlinje   25mm plader 
 90999-2326 Beslag for singlemontage - forskudt fra centerlinje  35mm plader.  
  Leveres i pakker á 10 stk. Kræver tilpassede loftsplader fra Troldtekt 

Løsning B 90999-2314 Beslag for singlemontage - monteret i centerlinje  25mm plader.  
 90999-2323 Beslag for singlemontage - monteret i centerlinje  35mm plader.    
  Leveres i pakker á 10 stk. Kræver tilpassede loftsplader fra Troldtekt 

Løsning C 90999-2314 Beslag for singlemontage, enkelt skinnesystem - væg til væg 25mm plader.  
 90999-2323 Beslag for singlemontage, enkelt skinnesystem - væg til væg 35mm plader.    
  Leveres i pakker á 10 stk. Standard loftsplader fra Troldtekt

Løsning D 90999-2324 Beslag for singlemontage      35mm plader.  
    Består af ”rygplade”, to styk gavle med ophængningsbeslag,  
    ”spacebar”-plade, to stk. skruer for ”rygplade” og  
    otte stk. skruer for gavle

Beslag for montage T35 skjult skinnesystem.

Kontakt altid Fagerhult 43 55 37 00 for at sikre at der vælges korrekt armatur.
Kontakt Troldtekt vedr. plader og skinner til ønsket løsning.

Fagerhult tilbehør - montagekit

Notor 65 kan nemt  
monteres som linjelys 
eller singelmontage i  
Troldtekt lofter ved brug 
af lidt tilbehør
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Fagerhult tilbehør - montagekit

Beslag for montage C60 dobbelt eller enkelt skinnesystem.

Beslag for montage T35 skjult skinnesystem.

Notor 65 som linjelys i Troldtekt lofter

Løsning A

Løsning B

Løsning C

Løsning D
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