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TWIST to listwa zasilająca do biura, salonu i kuchni. Dzięki kompaktowej budowie oraz 
małej głębokości zabudowy można łatwo zintegrować go w biurkach i blatach ku-
chennych. Ponieważ kable zasilające wyprowadzone są w pobliżu obudowy głębokość 
zabudowy to tylko ok. 40 mm, dlatego urządzenie może być łatwo montowane nad 
szufladą. 
Do wyboru wykończenie o wyglądzie stali nierdzewnej lub chromowane. Twist łączy 
się łatwo zarówno z wnętrzami nowoczesnymi jak i klasycznymi. Po użyciu wystarczy 
obrócić pokrywę i gniazda zasilania znikają pod nią.
TWIST otrzymał znak towarowy - nagrodę Red Dot Product Design Award 2012, 
Interior Innovation Award 2014, Focus Silver 2014, Good Design Award 2014 oraz 
wiele innych.

TWIST
Zasilanie na zewnątrz obudowy

• Bardzo mała głębokość zabudowy (ok. 40 mm)
• Kompaktowa budowa (HxØ: ok. 42,5 x 115 mm)
• Wyprowadzenie kabla zasilania w sposób
   oszczędzający miejsce
• Szybki i łatwy montaż
• Nagroda Red Dot Produkt Design Award Winner 2012 
• Interior Innovation Award 2014
• Focus Silver 2014
• Good Design Award 2014

Korzyści na 
pierwszy 
rzut oka
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TWIST / Listwy zasilające

Nr art. Wersja

TWIST 2S
Metalowa pokrywa o wyglądzie stali nierdzewnej: wejście zasilające: kabel 2,0m z zaprasowanymi tulejką 
końcówkami i wtyczką montażową w komplecie
931.002 · 2 gniazda typu UTE, z zabezpieczeniem przed dziećmi, czarne

· Średnica montażowa 105 mm, głębokość 40 mm
· Przystosowane do montażu w płytach o grubości od 20 mm do 40 mm

TWIST 2S
Metalowa pokrywa o wyglądzie stali nierdzewnej: wejście zasilające: kabel 2,0m z zaprasowanymi tulejką 
końcówkami i wtyczką montażową w komplecie
931.000 · 2 gniazda typu Schuko, z zabezpieczeniem przed dziećmi, czarne

· Średnica montażowa 105 mm, głębokość 40 mm
· Przystosowane do montażu w płytach o grubości od 20 mm do 40 mm

TWIST 1S 2P
Metalowa pokrywa o wyglądzie matowego chromu: wejście zasilające: 0,2m z wtyczką GST18i3 
931.001 · 1 gniazdo typu Schuko, z zabezpieczeniem przed dziećmi, czarne

· 2 moduły gniazd sieciowych
· Średnica montażowa 105 mm, głębokość 40 mm
· Przystosowane do montażu w płytach o grubości od 20 mm do 40 mm

Otwornica ø 105 mm
Do montażu zestawu TWIST
931.900 · W drewnie / tworzywie

· Głębokość wiercenia do 60 mm

Uchwyt otwornicy
918.900 · Z wiertłem centrującym

TWIST

TWIST jest tak zwarty, że można go montować nawet 
nad szufladami.
Całkowita wysokość 42,5 mm powoduje, że TWIST może być zamon-
towany niemal w każdym blacie. Szczególnie szuflady znajdujące się 
pod miejscem montażu nie stanowią tutaj żadnego problemu. Również 
sposób wyprowadzenia przewodu nie powoduje żadnych dodatkowych 
ograniczeń.
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podobne do rysunku

Zobacz film pokazujący jak instalować TWISTa 
dostępny na www.bachmann.com


