
AЛУМИНИЕВ Бордюр 

Алуминиев бордюр, особено подходящ за 

разграничаване на тревни площи и впечатляващ 

с уникален дизайн. Висококачествената 

изработка дава възможност за безпроблемна 

употреба на открито. Специално разработените 

фиксиращи планки, както и съединителни 

елементи осигуряват лесен монтаж. 

Интегрираното LED- осветление осветява не 

само близките повърхности, но и придава 

особена атмосфера в градината. 

Приложение: 

 Разграничаване 

 Дизайн на градината 

 Алеи и подходи 

 Тераси 

Характеристики на продукта: 

 Уникален дизайн 

 Алуминиев бордюр от 

висококачествен, неръждаем 

алуминий EN AW-6063 T66 

 Дълъг живот на осветлението  (до 

50 000 часа) 

 Клас на защита IP68 

 Стабилна конструкция с три 

специални фиксиращи планки 

 Прост монтаж 

 Дължини: 120 cm и 240 cm 

 Цветове: алуминиево сив и светъл 

алуминий 

 LED- осветление в цветове топло 

бяло и студено бяло. 

 Възможно е изграждане на ъгъл. 
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Технически данни на LED-лента: 

Топло бяло Студено бяло 

Напрежение 1230V 230V 

Консумация 5 W/m 5 W/m 

Брой светодиоди 60 LED/m 60 LED/m 

Цвят на светлината Топло бяло Студено бяло 

Размери (h-b-l) 7–10–000 mm 7–10–000 mm 

Живот 50 000 h 50 000 h 

Корпус na LED Silikon Silikon 

tº на повърхността Max. 60°C Max. 60°C 

tº  на околната 

среда 

Max. 60°C Max. 60°C 

Сила на светене 350 Lm/m 400 Lm/m 

t K на светлината 2 700 K – 2 800 K 6 000 K – 6 500 K 

Ъгъл на осветяване 120 ° 120° 

IP- стойност 68 68 

Знак на изпитване CE CE 

ВНИМАНИЕ: Достъпа до              

кабела и съединенията трябва да 

бъде осигурен и след приключване 

на монтажа за евентуална подмяна.  

Поради тази причина кабела и съединенията 

не трябва да бъдат поставяни директно в 

бетон, лепилен разтвор или друг свързан 

материал, без да е предвидено полагане на 

тръби под формата на кабелни канали. 
 

ВНИМАНИЕ: Свързването към захранване да 

става само от правоспособни електротехници. 

Изключена е рекламация към доставчика за 

щети в следствие на неправилно свързване 

или неправилна употреба на продукта. 

230V Светодиодна лента 
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Размери: 

АЛУМИНИЕВ Бордюр  120 cm 

Алуминиево сив: Арт.  № 15716633 

Светъл Алуминий:Арт. №15716635  
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Размери: 

АЛУМИНИЕВ Бордюр  240 cm 

Алуминиево сив: Арт.  № 15716634 

Светъл Алуминий:Арт. №15716636  

 


