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Informacje o ofercie produktów w innych
krajach można uzyskać u lokalnego
przedstawiciela handlowego lub na stronie
www.kingspan.com

Chociaz �rma Kingspan dokłada wszelkich starań, aby informacje
zawarte w niniejszej publikacji były jak najbardziej dokładne,
poprawne i kompletne, należy pamiętać, że jej treść nie powinna
być podstawą postepowania w żadnym konkretnym przypadku.
Wszelkie porady, opinie, informacje lub inne treści publikowane są
wyłącznie w oparciu o zasadę, że ani �rma, jej pracownicy lub też
przedstawiciele, ani też osoby, które przyczyniły sie do powstania
niniejszej publikacji, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za
jej treść lub jakiekolwiek szkody powstałe w związku z tą treścią.

Naświetla ścienne

Dokumenty odniesienia
Naświetla ścienne KS1000 WL Wall-Lite są produkowane zgodnie z normą EN 16 153 i znakowane znakiem CE.

Jakość
Naświetla ścienne �rmy Kingspan produkowane są z najwyższej jakości materiałów, w nowoczesnym procesie
technologicznym, z przestrzeganiem rygorystycznych wymagań norm kontroli jakości ISO 9001:2015 co gwarantuje ich długą
i niezawodną eksploatację.

Gwarancje i Rękojmie
Firma Kingspan udziela rękojmi oraz gwarancji, dla każdego projektu na indywidualnych warunkach, na ochronne powłoki
zewnętrzne oraz płytę warstwową.
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Karta Produktowa Naświetle ścienne KS1000 WallLite

Zastosowanie 

Naświetle ścienne typu KS1000 WL (Wall-lite) jest systemowym  
elementem lekkiej obudowy wykonanych z płyt warstwowych 
KS1000 AT/AWP. Przeznaczone jest do stosowania w obiektach  
o podwyższonych wymaganiach termoizolacyjnych. 
 
Każdorazowe zastosowanie należy zweryfikować z wymaganiami 
dla realizowanego obiektu.

 

Przekrój poprzeczny
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Uwagi:
1) Przepuszczalność światła wynosi 55 % jedynie dla naswietli w wersji bezbarwnej. W celu uzyskania informacji na temat pozostałych wersji kolorystycznych prosimy  
  o kontakt z Kingspan.

Materiał
• Wielokomorowa płyta poliwęglanowa o grubości 38 mm
• Kolor: przezroczysty. zaleznie od aktualnego stanu magazynowego mozliwe jest dostarczenie także naswietli w innych  

kolorach. 

Construction
• Moduł szerokosci 1,000 mm
• Kształt zamka umozliwiający połaczenie z płyta KS1000 AWP
• Różnice grubości pomiedzy płytą KS1000 AT/AWP i panelem KS1000 WL jest niwelowana przez zastosowanie aluminiowych 

profili dystansowych
• Profile dystansowe dostępne dla płyt KS1000 AT/AWP o grubości 60, 80, 100. Dla grubości 120 and 150 mm profil dystansowy 

jest połaczony dodtakowycm profilem pomocniczym. 
• Zewnetrzna strona naswietla posiada filtr UV.

Szczegół złącza

Maksymalny rozstaw podpór dla elementów układanych jako pojedyncze pasma naświetli wynosi 6 m. Dla naświetli układanych 
szeregowo maksymalny dopuszczalny rozstaw podpór wynosi 3 m.
 

Dane techniczne
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