Supermaty maty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Właz rewizyjny Stahlo Deck 75 Light-Line
Kolor: Szary, Wymiary (mm): 435x435,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wlazy-rewizyjne/wlaz-rewizyjny-stahlo-deck-75-light-line-813_18889.html
#/kolor-szary/wlazy_wymiary-435x435
Cena:

875,00 zł brutto

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiary (mm)

Szary

935x735

cena brutto
1 935,00 zł

Szary

735x735

1 165,00 zł

Szary

435x435

875,00 zł

Szary

585x585

1 115,00 zł

Szary

1135x935

3 195,00 zł

Szary

935x935

2 305,00 zł

Szary

735x535

1 305,00 zł

Szary

635x635

1 259,00 zł

Szary

1135x1135

3 580,00 zł

Szary

535x535

1 070,00 zł

Szary

1135x735

2 395,00 zł

Informacje
Właz rewizyjny Stahlo Deck 75 Light-Line jest produktem bardzo wygodnym w użytkowaniu,
wykonanym z bardzo wysokiej klasy materiałów, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie.

Opis produktu
Właz rewizyjny Stahlo Deck 75 Light-Line to produkt bardzo wysokiej jakości. Przede wszystkim świadczy o tym klasa materiałów, których użyto do wykonania wyrobu.
Stalowa blacha, z której wytworzone są rama i pokrywa, to materiał najwyższej jakości stosowany do produkcji tego rodzaju wyrobów. Grubość blachy – 2 mm – gwarantuje, że
produkt jest solidny, a poszczególne elementy konstrukcji ramy i pokrywy są wytrzymałe. Dodatkowo wszystkie elementy włazu są ocynkowane ogniowo. Dzięki obu
wspomnianym cechom właz charakteryzuje się doskonałą trwałością, jako że nie ulega uszkodzeniom zarówno mechanicznym, jak i powodowanym przez nawet najgorsze
warunki atmosferyczne. Sprawia to, że można z powodzeniem stosować właz na zewnątrz. Idealnie współgra z kostką brukową czy płytami betonowymi. Nawet długi czas nie
powoduje utraty właściwości, właz nie ulega zgięciom czy deformacjom. Warto też zaznaczyć, że omawiany wyrób charakteryzuje się wygodą użytkowania. Jest ona
gwarantowana przez sposób wykonania włazu. Pokrywa nie jest przymocowana do ramy, natomiast wyposażenie w zestaw kluczy sprawia, że jej podnoszenie jest niezwykle
proste i nie wymaga dużej siły. Dodatkowe umocowanie w postaci punktów kotwienia na brzegu ramy przyczynia się z kolei do podniesienia poziomu trwałości całej konstrukcji.
Rama jest sztywna, nie przesuwa się. Ostatnim elementem spodnim jest przyspawana krata zbrojeniowa, dzięki której właz jest trwały i sztywny także od spodu. Wspomniane
ocynkowanie, poza trwałością, wspomaga natomiast szczelność i wodoodporność produktu. Właz, poza wodoodpornością, jest także zapachoszczelny. Są do dodatkowe cechy
przyczyniające się do wygody użytkowania. Należy stwierdzić, że cena zakupu włazu Stahlo Deck jest optymalna, ponieważ pozwala na swobodne i niezakłócone korzystanie z
produktu przez długi czas. Korzystanie z niego w miejscach, gdzie ruch jest intensywny, a sam właz często otwierany, nie przyczynia się do jakichkolwiek uszczerbków na
jakości opisywanego produktu.Produkt na indywidualne zamówienie.

