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Nejlepší připojení v betonu.

Krabice do betonu Prefix®.
Nová generace – ještě jednodušší 
a rychlejší.



Technologie litého betonu se používá zejména v případě, kdy je potřeba zhotovit velké díly a velké plochy. Dodávaný beton nebo čerstvý beton namíchaný 
na stavbě se plní do bednění, které bylo připraveno s výztužnými a instalačními prvky, a zhutňuje se. Po vytvrzení se bednění odstraní a stěny nebo stropy 
se dokončí. U litého betonu se používá většinou dřevěné bednění. To lze v případě potřeby pokrýt plastem nebo syntetickou pryskyřicí. Pro instalaci v litém 
betonu jsou krabice Prefix® do betonu ideální.

Montáž na protilehlou stranu bednění bez opěrného prvku a opěrky 
zajišťují vyztužené boční montážní svorky. Pro snadné vyrovnání pomocí 
laserové vodováhy byly na omítkovém krytu kombinované krabice umístěny 
nové středové značky. Boční distanční prvky vůči bočnímu bednění umož-
ňují, aby beton u instalací do pohledového betonu zcela obtékal.

Inovativní a úsporné v litém betonu.

Montáž na pracovní bednění pomocí dvou stabilních závitových otvo-
rů pro hřebíky umístěných v omítkovém krytu s předběžnou fixací hřebíků 
umožňuje bezpečné upevnění na bednění pomocí ocelových hřebíků. Na 
povrchu betonu tak nejsou vidět žádné stopy po upevnění.
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Prefix® 60 
Kombinovaná krabice  
1211-01

Prefix® 35 
Přípojná krabice pro nástěnná svítidla 
1211-02

bez 
obsahu 

halogenů 650 °C

Nové krabice Prefix® do betonu mají nyní kromě osvědčených vlastností 
výrobku, jako jsou boční montážní svorky pro upevnění na výztuž, mon-
tážní svorky pro předběžné upevnění výrobků a výrazný vlnitý profil pro 
přesné a bezpečné uložení, také inovované prostupy pro trubky, možné 
prostupy v zadní části krabice a také dělicí přepážky pro připojení pří-
strojů u kombinací, které lze později vylomit.

Nové krabice Prefix® do betonu. 

10× lepší!
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Nová kombinovaná krabice Prefix® a přípojná krabice pro nástěnná 
svítidla Prefix® s mnoha inovativními funkcemi nabízí nové vlastnosti 
výrobků orientované na požadavky trhu, znatelně jednodušší manipulaci 
a lepší hospodárnost na stavbě.

Krabice Prefix® do betonu umožňují jednoduchou a rychlou montáž 
na protilehlé bednění bez podpěrného prvku a opěrky s bezpečnou 
těsností betonu.

1  Snadná a rychlá instalace do protilehlého bednění bez podpěrného 
prvku a opěrky... 

2  ... a boční distanční prvky zajišťují úplné 
obtečení betonu a umožňují instalace do pohledového betonu 
i v místech prostupů a okrajů.

3  Lze použít pro překrytí betonem 20 - 60 mm 

4  Inovativní prostupy pro trubky o Ø 25/32 mm a Ø 20/25 mm, 
pro rychlou instalaci na stavbě

5  Možné prostupy v zadním dnu krabice až do Ø 25 mm 

6 Snadné ruční sestavení 

7  Stabilní signální štětina a výrazné zbarvení pro snadné opětovné 
nalezení v betonovém povrchu 

8  Velký montážní a instalační prostor 

9  Pohodlná instalace předem zapojených vestavných zařízení 
při vícenásobných kombinacích díky...

10 ... oddělovací přepážce s možností dodatečného vylomení

Nová Prefix® – 10× lepší.



Nastavení na příslušné překrytí betonem

Připravené pracovní bednění 
s výztuží ze strany protilehlého 
bednění.

Prostupy pro trubky lze snadno 
otevřít pomocí standardních 
kombinovaných kleští.

Pomocí stupňovitého vrtáku 
KAISER (č. výr. 1284-32) lze 
přesně vytvořit požadované 
otvory na zadní straně pro trubky 
do Ø 25 mm.

Univerzálním otvírákem pro 
otvory KAISER (č. výr. 1085-80) 
se přesně zhotoví potřebné otvory 
pro kabely nebo vedení.

Dno krabice a čelní díl
se jednoduše umístí
ručně. 
Před uzavřením dbejte na 
překrytí betonem!

Pro vícenásobné kombinace lze 
kombinované krabice Prefix® 
kombinovat při standardní 
vzdálenosti 71 mm (DIN 49075).

Signální štětina na čelních dílech 
výrobků Prefix® ukazuje pozici 
krabic Prefix® do betonu 
v povrchu stěny.

Krabice Prefix® do betonu snadno 
a rychle lze předběžně zafixovat 
pomocí montážní technologie 
Prefix® do výztuže.

Středové značení na omítkovém 
krytu umožňuje snadné a přesné 
vyrovnání kombinované krabice 
pomocí laserové vodováhy.

Trubky lze nyní snadno vložit do 
připravených otvorů.

Obě ruce máte volné a upevnění 
můžete rychle a bezpečně 
připevnit k výztuze pomocí 
vázacího drátu nebo kabelových 
stahovacích pásků.

Oboustranně použitelná pro 
překrytí betonem 20-40 mm 
popř. 40-60 mm.

Překrytí betonem 20-40 mm Překrytí betonem 40-60 mm

Montáž

Montáž krabice pro překrytí beto-
nem 20 až 40 mm se provádí 
zhotovením prostupů pro trubky 
na dně krabice.

To znamená, že prostupy pro trub-
ky jsou umístěny za první vrstvou 
výztuže a že již není nutné prová-
dět časově náročné a destabilizují-
cí přerušení výztuže. 

Jednoduchým otočením krabice je 
možné překrytí betonem 40 až 
60 mm. Za tímto účelem musí být 
prostupy pro trubky umístěny na 
předním dílu.

Prostupy pro trubky se tak nachá-
zejí před první vrstvou výztuže 
a zůstávají rovněž neomezeně po-
užitelné. Při nejbližší příležitosti je 
třeba trubky vést za výztuží.



KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
NĚMECKO  
Tel.  +49(0)2355.809.0 · Fax  +49(0)2355.809.21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Technické informace a poradenství
Všechny další informace o produktech, systémových řešeních a komunikačních médi-
ích najdete aktualizované na našich internetových stránkách: www.kaiser-elektro.de
Pro doplňující dotazy nebo informace je vám ochotně k dispozici náš technický pora-
denský tým, který se těší na vaše zavolání: 
+49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de

Produktové 
video 
Vkládání

Produktové 
video 
Instalace

Přehled.

Příslušenství Prefix®

Krabice do betonu Prefix® 60

 · Kombinovaná krabice pro upevnění na výztuži

 · Lze použít pro betonové krycí vrstvy od 20 do 
60 mm

 · Předběžná fixace pomocí montážní technologie 
Prefix®

 · Jednodílná s nastříkaným čelním a zadním dílem

 · Normovaná vzdálenost kombinace 71 mm

 · se 4 závitovými otvory a 2 spojovacími zámky

Krabice do betonu 
Prefix® 35

 · Přípojná krabice pro nástěnná 
svítidla pro upevnění na výztuži

 · Lze použít pro betonové krycí 
vrstvy od 20 do 60 mm

 · Předběžná fixace pomocí montážní 
technologie Prefix®

 · Jednodílná s nastříkaným  
čelním a zadním dílem

Délka × šířka × hloubka 290 × 78 × 91 mm 290 × 78 × 91 mm
Ø montážního otvoru 60 mm 35 mm
Vylamovací otvory pro trubky DIN EN Ø 25/32 mm 2 2

Vylamovací otvory pro trubky DIN EN Ø 20/25 mm 4 4

Značení na dně krabice 
pro trubky DIN EN do Ø 25 mm

2 2

Značení pro vodiče a kabely do Ø 16 mm 8 8

• •

Č. výr. 1211-01 1211-02
Balení vnitřní / zásilka 25 / 50 25 / 50 

Univerzální otvírák pro 
otvory v plastu

 · pro vytvoření přesných prostupů
 · pro nízkonapěťová vedení o Ø 4–7,5 mm
 · pro vedení NYM do 5 × 2,5 nebo 7 × 1,5
 · pro kabely NYY do 5 × 2,5
 · pro trubky DIN EN (ohebné) do vnějšího 
průměru 20/25 mm

 · s uchycením bitu 1/4" pro akumulátorové šroubováky

pro přesné otvory 4-22,5 mm
Č. výr. 1085-80
Balení vnitřní / zásilka – / 10 

Stupňovitý vrták

 · pro instalaci do betonu

 · pro vytvoření prostupů

 · lze přizpůsobit pro akumulátorový 
šroubovák

Ø trubky DIN EN 10-40 mm
Č. výr. 1284-32
Balení vnitřní / zásilka – / 10 

 
1211-20 (Ø 20 mm)
1211-25 (Ø 25 mm)
1211-32 (Ø 32 mm)

2 kusy 
1211-00

Adaptér stěnového 
vývodu B1 Prefix®

 · pro vývodky/průchodky 
a stěnová/stropní kolena

 · ve spojení se systémovými křídly 
B1 Prefix®

Stěnové a stropní koleno 30°

 · pro spojení trubek  
nebo jako stropní vývod

Vývodky a průchodky

 · pro spojení trubek  
nebo jako stropní vývod

Systémová sada 
křídel B1 Prefix®

 · vhodné pro  
různé výrobky B1

 
1204-24 (Ø 20 mm)
1204-34 (Ø 25 mm)
1204-29 (Ø 32 mm)

 
1202-04 (Ø 20 mm)
1202-34 (Ø 25 mm)
1202-29 (Ø 32 mm)
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NOVÉ NOVÉ


