
Zásuvková jednotka TWIST je jako stvořena pro kuchyň či kancelář, ale stejně dobře vynikne např. 

i v obýváku. Provedení v nerezové oceli či matném chromu se dobře hodí do moderních interiérů.

Díky kompaktnímu designu a velmi nízké montážní hloubce ji lze snadno integrovat do kuchyňských 

linek či kancelářských stolů. Bez problémů ji lze instalovat nad šuplíky, kterým nijak nepřekáží.

Že momentálně zásuvky nepoužíváte? Chytře je schovejte uzávěrem, kterým jednoduše otočíte! 

A pokud zásuvky potřebujete? Však víte...

TWIST
Twistujte (nejen) v kuchyni!

• Velmi malá instalační hloubka (cca 40 mm)

• Kompaktní rozměry (HxØ: cca 42,5 × 115 mm)

• Prostorově úsporný

• Jednoduchá a rychlá instalace

• Vhodné pro dodatečnou montáž

• Nerezová ocel / matný chrom

• Certifi kováno

• Vítěz Red Dot Product Design Award 2012

Přednosti


Produktová stránka 

Bachmann



TWIST / Zásuvková jednotka

Obj. č. Provedení

TWIST 2Z

Kovový kryt ve vzhledu nerezové oceli; 2m napájecí kabel s dutinkami, 

samostatně přiložená kabelová vidlice, černá, IP 20

931.002 · 2 zásuvky 230 V s dětskou pojistkou, černé

· Průměr 105 mm, hloubka 40 mm, pro tloušťky desek od 20 mm do 40 mm

TWIST OFFICE

Kovový kryt ve vzhledu matného chromu; 0,2m napájecí kabel s vidlicí GST18i3, černá, IP 20

931.003 · 1 zásuvka 230 V s dětskou pojistkou, černá

· 2 uživatelské moduly (USB, RJ45 či HDMI) – nutno objednat zvlášť

· Průměr 105 mm, hloubka 40 mm, pro tloušťky desek od 20 mm do 40 mm

Datové moduly (upevnění Keystone)

Modulová spojka

940.083 · CAT6, čelní/zadní strana: konektorová zásuvka RJ45 / konektorová zásuvka RJ45, stíněná

940.057 · CAT5e, čelní/zadní strana: konektorová zásuvka RJ45 / konektorová zásuvka RJ45, stíněná

USB 3.0 A/A

917.120 · Čelní/zadní strana: USB konektorová zásuvka A / USB konektorová zásuvka A

· Potřebná vestavná hloubka cca 85 mm

HDMI

918.040 · Čelní/zadní strana: konektorová zásuvka HDMI / konektorová zásuvka HDMI

· Potřebná vestavná hloubka cca 85 mm

Krytka konektoru Keystone

917.057 · Pro zacvaknutí do prázdné pozice

Kabely

375.003 Napájecí kabel H05VV-F 3G1,5 mm², černý, GST18 s ochranným kontaktem, délka 3 m

918.007 Patch datový kabel CAT6a (konektor/konektor), černý, délka 3 m

940.045 USB A/A kabel (konektor/konektor), černý, délka 3 m

918.019 HDMI spojovací kabel (konektor/konektor), šedý, délka 3 m

Korunkový vrták ø 105 mm

Určeno pro TWIST

931.900 · Do dřeva / plastu, hloubka řezu až 60 mm

Upínací trn pro korunkový vrták

918.900 · se středovým vrtákem

TWIST je tak kompaktní, že jej lze namontovat i nad šuplíky.

Díky své hloubce a fl exibilnímu kabelovému vývodu (spodnímu či bočnímu) je TWIST tak kompaktní, 

že může být instalován do téměř všech typů stolů. Dokonce nepřekáží ani šuplíkům.

40 mm – víc TWIST nepotřebuje.

Ilustrační obrázek

Rozměry v mm
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115Ø 
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2,5

Výhradní zastoupení značky BACHMANN pro Českou republiku
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