
Držák válců „LOCK-IT ErgoKnick“
Malý trik se zahnutím háku.

  Speciálně tvarovaný drát
z nerezové oceli

 

   Ergonomický tvar rukojeti
z dvoukomponentního materiálu

 

   Kompatibilní se všemi teleskopickými
prodlužovacími tyčemi s LOCK-IT
systémem

 
 

  Zajišťuje optimální přenos síly
a lepší ovladatelnost válečku

  Pro práci bez vzniku únavy
a pohodlné držení

 
 

  Použití teleskopické prodlužovací tyče
umožňuje zvýšit a zlepšit přenos síly

 
 

Novinka!

!Celkově snižuje
  únavu zápěstí

Výhody: Přínos:

Další informace najdete na druhé straně



Držák válců „LOCK-IT ErgoKnick“

Příklady použití:

Další přednosti:

  ruční malování   malování s tyčí   LOCK-IT systém

Nasaďte držák válců na prodlužovací
teleskopickou tyč, zamykací LOCK-IT
systém jednoduše pootočením
zapadne do pojistného kroužku.

 

  Práce s válečky je snazší díky lepšímu přenosu
síly a lepší ovladatelnosti.

  Díky speciálnímu držáku je aplikace barvy
jednodušší a snižuje se namáhání zápěstí. 

  Tento efekt je také využitelný v kombinaci
s prodlužovacími teleskopickými tyčemi
se systémem LOCK-IT.

  Je použit drát z nerezové oceli, aby se zabránilo
vzniku koroze a následnému nežádoucímu
znečištění nátěrové hmoty.

Razítko prodejce:

Popis výrobku Obj. č.

Držák válců „LOCK-IT ErgoKnick“, nerezová ocel, 18 cm 14 61 18

Držák válců „LOCK-IT ErgoKnick“, nerezová ocel, 25 cm 14 61 25

Příslušenství Obj. č.

Teleskopická prodlužovací tyč z hliníku

Délka 50 cm > 70 cm 19 46 07

Délka 74 cm > 120 cm 19 46 12

Délka 124 cm > 220 cm 19 46 22

Délka 164 cm > 300 cm 19 46 30

Délka 214 cm > 400 cm 19 46 40

Příslušenství Obj. č.

Teleskopická prodlužovací tyč z hliníku a sklolaminátu

Délka 53 cm > 70 cm 19 47 07

Délka 77 cm > 120 cm 19 47 12

Délka 127 cm > 220 cm 19 47 22

Délka 167 cm > 300 cm 19 47 30

Délka 217 cm > 400 cm 19 47 40
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