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

Właz rewizyjny DC-60 Pro-Line
Kolor: Szary, Wymiary (mm): 300x300,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/wlazy-rewizyjne/wlaz-rewizyjny-dc-60-pro-line-816_18927.html#/kolor-sz
ary/wlazy_wymiary-300x300
Cena:

715,00 zł brutto

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiary (mm)

Szary

400x400

cena brutto

Szary

300x300

715,00 zł

Szary

900x900

2 220,00 zł

Szary

700x700

1 450,00 zł

Szary

500x500

1 025,00 zł

Szary

1000x1000

2 515,00 zł

Szary

800x800

1 650,00 zł

Szary

600x600

1 250,00 zł

860,00 zł

Informacje
Właz rewizyjny DC-60 Pro-Line sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie ruch pieszych lub
pojazdów jest znaczący, a korzystanie z włazu częste lub wymagające szczególnego komfortu
użytkowania.

Opis produktu
Właz rewizyjny DC-60 Pro-Line to doskonale sprawdzający się w każdej sytuacji właz, przeznaczony do użytku w miejscach takich jak ciągi piesze, parkingi dla samochodów
osobowych lub lekkich ciężarowych, a także instalacje basenowe. Szerokie zastosowanie włazu to zasługa jego dwóch podstawowych cech. Przede wszystkim znaczenie ma
odporność wyrobu na wszelkie uszkodzenia, w tym uszkodzenia mechaniczne. Właz jest w stanie wytrzymać nawet duży nacisk i duży ciężar, w tym nawet pojawiający się
często. Ze względu na to nawet lekkie samochody ciężarowe mogą z powodzeniem korzystać z miejsc, w których omawiany właz jest zamontowany. Owa odporność dotyczy nie
tylko nacisku, ale także wszelkich innych potencjalnych zagrożeń, w tym także wilgoci, działania warunków atmosferycznych, jak również upływu czasu. Mocna aluminiowa
konstrukcja ramy oraz pokrywy daje gwarancję długowieczności. W rezultacie podana cena musi być uznawana za optymalną. Należy także zaznaczyć, że komfort użytkowania
włazu jest bardzo wysoki, jako że pokrywa otwiera się bardzo wygodnie i nie ma potrzeby używania przy tym większej siły. Jednocześnie też właz daje duże poczucie
bezpieczeństwa, ponieważ jest sztywny i trwały. Dotyczy to nie tylko ramy i pokrywy, ale także kraty zbrojeniowej i dna włazu, wykonanego także z aluminium o grubości 3 mm.
Warto także zaznaczyć, że przeznaczenie do instalacji basenowych jest możliwe dzięki wodoodporności, wzmocnionej dodatkowo przez zestaw uszczelek, które pozwalają także
uniknąć przenikania brudu między ramę a pokrywę. Produkt na indywidualne zamówienie.

