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Přírůstek do COMBI rodiny
Nové COMBI 407 doplňuje známou sérii rozbočných 
krabic WISKA COMBI, a nabízí ještě další výhody 
pro rychlou, úspornou a snadnou instalaci.

Přednosti COMBI 407
 

• Flexibilní instalační prostor: Doplňující velikost 
krabice mezi COMBI 308 a 607 s vnějšími rozměry 
95 x 95 x 60 mm 

• Rychlé vstupy pro kabely: 6 x M 20 závitových 
membránových vstupů  a 1 vylamovací vstup M 25 

• Snadná instalace: 2 membránové kabelové vstupy 
na zadní straně

 

• Důležitá výhoda: Vhodné pro různé typy kabelů

• Multifunkční: Nové bezšroubé svorky nebo běžné
šroubové svorky

• Námořní aplikace: COMBI 407 MAR certi�kace GL 
se připravuje

• Rychlejší instalace: montážní deska pro upevnění
rozvodné krabice ke kabelovému žlabu

WISKA je expertem v oblasti instalačního materiálu,
námořního osvětlení a CCTV. Každý produkt odráží
zkušenosti a know-how. Již od r. 1919.

 
 

Rozvodná krabice 
COMBI 407

10 % větší než COMBI 308  
15 % menší než COMBI 607

Multifunkční pozice svorek

2 membránové kabelové vstupy na dně krabice 
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Osvědčené rozvodné krabice WISKA COMBI  splňují 
nejnáročnější požadavky zákazníků kombinací kvalitního  
plastu a jedinečného designu. Jsou ideální pro vnitřní 
i venkovní instalace. 

IES spol. s r.o.

Tečovská 30, 763 02 Zlín                Zděbradská 72, 251 01 Říčany - Jažlovice
+420 577 155 311                            +420 312 313 911
zlin@ies.cz                                           praha@ies.cz

Membránové a závitové kabelové vstupy (1) 
Rozšířené vylamovací otvory (2)

Více prostoru uvnitř krabice díky zakulacenému krytu (1) 
Čtvrtotáčkové rychlošrouby (2)

Řada WISKA COMBI 

COMBI 108  76 x 76 x 51 mm
COMBI 308  85 x 85 x 51 mm 
COMBI 407  95 x 95 x 60 mm
COMBI 607  110 x 110 x 66 mm
COMBI 1010  140 x 140 x 82 mm
COMBI 1210  160 x 140 x 81 mm

NOVÁ

Řada plná výhod

• 10% více prostoru uvnitř krabice díky 
zakulacenému krytu

 

• Unikátní design s žebrovaným rohy 
pro větší stabilitu 

 

• Konstrukce z dvojitého materiálu 

• Odolná vůči roztříštění a nárazu, 
povětrnostním vlivům, UV-odolná,
oheň retardující a bezhalogenová

 

• IP 66 / 67 s kombinovaným závitovým 
a membránovým kabelovým vstupem 

 

• Rychloupínací držák a montážní deska 
pro snadnou montáž

 

• Upevněné plastové rychlošrouby

•  Zařízení proti neoprávněné manipulaci

• Komplexní sortiment příslušenství a rozvodných 
skříní pro speciální aplikace
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COMBI rozvodné krabice
Chytré. Užitečné. Pevné.
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