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                                                                                    Forte 

                                                             Fácil de instalar

                                        Sobreposição rentável

      Seguro 

Montagem rápida

Óptimo armazenamento
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UMA NOVA ERA DE SISTEMAS DE CAMINHO DE CABOS

O sistema inovador e patenteado KBSTI é produzido para ser mais forte, 
oferecer um óptimo empilhamento e transporte e uma rápida instalação 
com sobreposição rentável e extremamente segura.

• Fabrico standard: aço pré galvanizado, sendzimir 
• Acabamento opcional: Galvanização a quente, revestimento poliester  
• Comprimento: 3 metros 
• Altura: 60 mm  
• Espessuras: 0.6 mm, 0.75 mm, 1mm and 1.25* mm (* A pedido)
• Larguras: 150, 200, 250, 300, 400 mm

KBSTI pode ser fornecida com uma gama completa de acessórios adequados:

1.  Tê 

7. Cruzamento

 4. Curva exterior 

10. Curva interior 9.  Ângulo variável

3. Adaptador horizontal 90° 5. União lateral variável

11. Redução8. Curva ajustável

6. Consola 2. Curva horizontal 90°
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Europaweit zum 
Patent angemeldet

ÓPTIMO EMPILHAMENTO
Graças à sua forma única e particular, o 
caminho de cabos KBSTI é facilmente 
armazenável. Poupa 70 a 80% em custos de 
espaço de armazenagem e de transporte.

MAIOR CAPACIDADE CARGA
O caminho de cabos é mais forte devido à sua forma 
específica, comparado com similares da mesma espessura. 
O modelo também exige menos suportes para uma capa-
cidade de carga idêntica. Se a capacidade de carga não for 
maior, é possível optar por uma versão mais fina, KBSTI …
Temos, então, uma solução mais vantajosa!

 

SEGURO
Ângulos e arestas arredondadas garantem 
uma montagem segura. É agora impossível 
danificar os cabos que se colocam.

PATENTEADO
Sistema e tecnologia patenteada. Este é um produto único 
no mercado de sistemas de caminho de cabos.

ENCAIXE RÁPIDO
KBSTI inova no princípio de encaixe rápido 
por clique. No KBSTI os troços aderem uns 
aos outros por um simples clique, sem outros 
elementos de fixação suplementares.

SOBREPOSIÇÃO RENTÁVEL
O tempo de corte agora pertence ao passado. A possibilidade 
de encaixar um troço noutro, em qualquer ponto do troço, 
reduz consideravelmente o trabalho da montagem e assegura 
a sua optimização.

As vantagens de uma instalação inigualável... 
                            graças a uma concepção extremamente audaciosa.

A Vergokan oferece um conceito totalmente inovador, diferente 
de todos os sistemas de caminho de cabos contemporâneos. 
Graças à sua forma original e única, a KBSTI representa um 
sistema de caminho de cabos, criativo e inovador.

O design do caminho de cabos KBSTI é incrivelmente simples 
e oferece enormes vantagens. A mudança do formato clássico 
em U para um formato trapezoidal origina um caminho de 
cabos mais forte e robusto que qualquer outro sistema; oferece 
possibilidades de armazenamento ideal e economia substancial 
de espaço no transporte.
 
O tipo de encaixe rápido por clique e o óptimo empilhamento, 
são características únicas do caminho de cabos KBSTI que 
reduzem substancialmente o tempo de instalação. O caminho 
de cabos pode ser facilmente interligado, entre troços, sem 
necessidade de qualquer ferramenta ou acessório.

O caminho de cabos KBSTI cumpre com todos os requisitos de 
qualidade, bem conhecidos da Vergokan. Absoluta prioridade à 
segurança, durabilidade e confiança.

Com a gama de produtos KBSTI, a Vergokan está a lançar 
um novo sistema de caminho de cabos no mercado, único 
em forma, com possibilidade de sobreposição rentável e 
montagem com um único clique. O sistema revolucioná-
rio e patenteado de caminho de cabos KBSTI é mais forte, 
possibilita um óptimo armazenamento e transporte, a sua 
instalação é rápida, fácil e dispensa ferramentas. 


