
Tampon opritor blaugelb pentru perete, cu amortizor
Soluţia de protecţie fiabilă, pentru montaj pe perete.

• Tampon opritor pentru perete cu amortizor

• Aspect elegant datorită fixării ascunse

• Calitate robustă datorită carcasei masive

• Tampon din cauciuc de calitate cu o durată de viaţă îndelungată
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Protecţie de încredere în spaţii înguste – tamponul opritor  
blaugelb pentru perete cu amortizor este absolut convingător. 
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Tampon opritor blaugelb pentru perete, cu amortizor
Soluţia de protecţie fiabilă, pentru montaj pe perete.

Caracteristicile produsului:

Tamponul opritor blaugelb pentru perete cu amortizor este un tampon din 
aliaj uşor masiv, cu funcţie de amortizare. Carcasa stabilă de montare pe 
perete este rezistentă chiar şi în condiţii de solicitare intensă. Datorită arcului 
integrat, tamponul opritor pentru perete este adecvat în special pentru uşi  
grele. Tamponul de cauciuc utilizat este foarte rezistent în timp datorită  
materialului atent selecţionat şi prezintă un grad redus de uzură.

Fixarea cu şuruburi se realizează ascuns cu ajutorul unei plăci de perete, 
completând aspectul elegant.

Avantajele produsului:

• tampon opritor pentru perete cu amortizor
• aspect elegant datorită fixării ascunse
• calitate robustă datorită carcasei masive
• tampon din cauciuc de calitate cu o durată de viaţă îndelungată

Date tehnice:

Material: aluminiu

Suprafaţă: lăcuit argintiu

Dimensiuni (Î x L x A): 110 x 60 x 60 mm

Tampon din cauciuc: negru

Fixare: pentru montare pe perete, 3 găuri pentru şuruburi
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Denumire articol UV Cod art.
Tampon opritor blaugelb pentru perete, cu amortizor, argintiu 
lăcuit 1 buc. 9016813

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


