
APLICAÇÃO:

Caixa para Instalações em laje de concreto, ou aparente 
®(cubeta), com exclusivo sistema SNAP FIT  que possibilita, a 

regulagem da fixação das luminárias e sistema modular para 
entrada de Corrugados ou eletroduto flexível plano 
(mangueira lisa) nos diâmetros 1/2 “, ¾” e 1” com uso das 
Luvas Multiuso

CARACTERÍSTICAS:

- Octavada para facilitar as opções de entrada de 
corrugados ou mangueiras, tendo 8 aberturas para fixação

- 10 pontos internos para fixação de luminárias ou plafonier
- 4 pontos de fixação para instalação na forma 
- Permite a entrada de corrugados ou eletroduto flexível 
plano ( mangueira lisa) nos diâmetros  ¾” e 1”, diretamente na 

®caixa ou também através do uso das Luvas Multiuso  que 
possibilita um melhor acabamento e fixação  do sistema, não 
sendo necessário a limpeza interna da caixa das sobras de 
corrugados ou mangueiras
- Não necessita de serragem para instalação
-Reforço em nervuras na parte superior da caixa, que 
permite a fixação aparente, com uso de fixação a gás ou 
pólvora.
- Reforço na parte interna da tampa, para fixação da mesma 
na forma, permitindo o reaproveitamento da forma já com 
as devidas marcações do ponto da caixa
- Totalmente reforçada para não permitir a entrada de 
resíduos de concreto.
- Permite instalação de extensores com 15mm, aumentando 
a profundidade da caixa no tamanho necessário para lajes 
com maior altura.

BENEFÍCIOS:

- 10 pontos internos para fixação de luminárias ou plafonier
- Alta qualidade de acabamento
- Tampas inclusas na caixa sem custo adicional

SEÇÕES PRODUZIDAS:

®Caixa Teto Octogonal SNAP FIT  com tampa:

- CTO
- CTOAC
- EXTCTO ( Extensor)

Caixa Octogonal Teto Snap Fit®

Atende totalmente aos requisitos das normas:

ABNT NBR 5431/2008 (Dimensões)  
ABNT NBR IEC 60.670-1/2014 (Critérios de Qualidade)  
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