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Link do produktu: https://www.karnisz-e.pl/bezinwazyjny-pret-do-zazdrostek-p-386.html

Pręt rozporowy Fabio do
zazdrostki
Cena

48,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

PZFABIO

Producent

Austria Bandex

UWAGA!

Wysyłka tego samego dnia dla zamówień
opłaconych do godz. 12-tej

Opis produktu
Rewelacyjny pręt zazdrostkowy z bezinwazyjnym mocowaniem.
Wkładasz pręt we wnękę szybową umieszczając końcówki na wewnętrznych jej krawędziach i to wszystko. Końcówki pręta są
wyposażone w antypoślizgowe nakładki, dzięki którym karnisz się nie przesuwa.
Oczywiście wcześniej musisz na niego nanizać materiał zazdrostki.
Mini karnisz zazdrostkowy Fabio możesz umieścić na zupełnie dowolnej wysokości. A jeśli chcesz zmienić wysokość zazdrostki,
to żaden problem, możesz ją umieścić niżej lub wyżej, w zupełnie dowolnym miejscu wnęki szybowej, bez żadnych śladów po
poprzednim położeniu.

Bez wiercenia dziur w ramie okiennej, bez śladów kleju.
Silikonowe końcówki przytrzymują pręt w żądanej pozycji i nie zostawiają żadnych śladów na ramie okna.
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Dostępne rozmiary drążków rozporowych:
35 - 55 cm
55 - 90 cm
80 - 100 cm
90 - 120 cm
110-140 cm
Mini karnisz zazdrostkowy Fabio dostępny jest w kolorach:
białym,
srebrnym stalowym
Średnica pręta 8 mm, główki 12 mm.
Minimalna głębokość wnęki szybowej powinna wynosić 10 mm (od uszczelki). Listewka przyszybowa powinna mieć płaską
powierzchnię na tej szerokości i nie może mieć zbyt dużego skosu (maksymalnie 30º).

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: stal , biały
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długość pręta: 25-35 cm , 35-55 cm , 55-90 cm , 80-100 cm , 90-120 cm , 110-140 cm

Ważne Informacje techniczne
DRĄŻEK FABIO zwiększa swój wymiar poprzez rozkręcanie rurek.
Zapakowany drążek jest skręcony do minimalnej długości.
Aby uzyskać żądaną długość drążka należy go rozkręcić ok. 1-2 cm więcej niż wynosi wymiar rozporu, a następnie ścisnąć do
wymiaru rozporu i włożyć we wnękę szybową pomiędzy listwy przyszybowe.
Uwaga: NIE WOLNO ROZKRĘCAĆ drążków FABIO POWYŻEJ PODANEGO, MAKSYMALNEGO ROZMIARU DANEGO
DRĄŻKA, ponieważ może on zostać trwale uszkodzony.
Takie uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją.
Wymiarowanie drążka Fabio
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