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tel: 41 202 07 27

Rama montażowa do wycieraczek
Standard 12 mm
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/rama-systemowa-do-wycieraczek-15-mm--563.h
tml
Cena:

35,78 zł brutto

Stan: Nowy

Informacje
Rama montażowa do wycieraczek standard 12 mm to produkt wysokiej jakości, przeznaczony do
wzmacniania struktur systemów czyszczących. Może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Cechy produktu
Wysokość

12 mm

Zastosowanie

Na zewnątrz

Antypoślizgowa

Tak

Ognioodporność

Tak

Olejoodporna

Tak

Opis produktu
Rama montażowa do wycieraczek standard 12 mm to produkt przeznaczony do wzmacniania konstrukcji wycieraczek
i innych systemów czyszczących.
W jaki sposób działa wyrób?
Montuje się go w podłożu i następnie umieszcza wewnątrz system czyszczący.
Dzięki temu wycieraczka jest idealnie sztywna i stabilna, nie przemieszcza się, nie zmienia położenia, nie przekręca się
w żadnym kierunku.
Można bez obaw korzystać z wycieraczki w każdą pogodę, a także w sytuacji, w której wymagana jest wyjątkowa ostrożność, np. podczas transportowania ciężkich
przedmiotów.
W każdej sytuacji wycieraczka umieszczona w ramie montażowej da stuprocentową skuteczność jeśli chodzi
o bezpieczeństwo użytkowania, ale też o wydajność w czyszczeniu obuwia i innych przedmiotów.
Dzięki stabilności wszystkie wkłady czyszczące są jeszcze efektywniejsze w zbieraniu brudu oraz magazynowaniu go
w dolnych warstwach.
Należy zaznaczyć, że dzięki wykonaniu ramy montażowej z aluminium anodowanego konstrukcja wyrobu jest niezwykle mocna i odporna na wszelkie negatywne bodźce.
Można zatem stosować ramę wszędzie tam, gdzie ruch ludzi jest duży, gdzie transportuje się regularnie duże ciężary,
a także wszędzie tam, gdzie np. punkt jest narażony na regularnie występujące duże ilości wody (jak choćby miejsca położone niżej, gdzie woda deszczowa spływa).
W każdych warunkach rama zachowuje swoje właściwości, nie ulega korozji ani nie zachodzi rdzą.
Nie ulega również deformacjom właściwym dla słabszych gatunkowo materiałów budulcowych.

RAMA MONTAŻOWA WARIANT 6 mm
Wykonana w całości z aluminium anodowanego.
Krawędź widoczna po osadzeniu ramy 6 mm
Narożniki ścięte pod kątem 45 stopni, połączone łącznikami kątowymi.
ROZMIARY

Ramy montażowe produkowane w rozmiarach standardowych jak również wg. wytycznych klienta
ZASTOSOWANIE
Rama montażowa przeznaczona dla proﬁli o wysokości 12 mm, wariant 6 mm. Stosowana w przypadku osadzania wycieraczki w odpowiednio przygotowanym
obniżeniu/wpuście. Zalecana głębokość wpustu 15 mm.

