
Лека основа, изработена от твърдо PVC

Въртяща става, свободно работеща от 0-180
0

Абсорбираща хидрогума с дебелина 18 мм

Кат. номер 040 078

ИНТЕРЕС - БИС

качеството е от значение
Подробноси и наличност, попитайте търговския 
представител за вашия район    www.interes-bis.bg

200 x 400 mm

ПЕРДАШКА  С АДАПТЕР И
 ХИГРОСКОПИЧНА ГУМА

Пердашката е предназначена за почистване, триене или миене на стени. Разработена за ефективно 
и удобно използване за много часове работа. Хигроскопичната гума   с дебелина 18 мм позволява лесно 
отстраняване на замърсяванията, като в същото време задържа вода благодарение на своята пореста 
структура. Плътният и порест слой  от своя страна, перфектно изглажда повърхностите при работа с 
мазилка и шпакловка. Универсалният адаптер дава възможност за закрепване на телескопичен удължител, 

Резбова или конична връзка с телескопичен стълб

PACA PRZEGUBOWA PVC Z HYDROGUMĄ

Lekka podstawa wykonana

 

ze sztywnego tworzywa PVC

Wychylny przegub, swobodnie pracujący w zakresie 0-1800

Gwintowane lub stożkowe połączenie z kijem teleskopowym

Chłonna hydroguma o grubości 18 mm

Uniwersalny adapter
do połączenia z kijem teleskopowym

Nr katalogowy 040 078

O szczegóły i dostępność zapytaj handlowca w Twoim regionie

200 x 400 mm

PACA PRZEGUBOWA Z HYDROGUMĄ przeznaczona jest do mleczkowania, zacierania czy mycia ścian. Została opracowana 

z myślą o efektywnym i wygodnym użytkowaniu podczas wielu godzin pracy. Hydroguma o grubości 18 mm umożliwia 

łatwe usuwanie zabrudzeń, a jednocześnie dzięki porowatej budowie utrzymuje w sobie wodę. Gęsta i porowata warstwa 

wspomnianej gumy idealnie z kolei wygładza powierzchnie w czasie prac z gładzią i tynkami. Uniwersalny i przegubowy adapter 

daje możliwość przyłączenia kija teleskopowego, zarów o za pomocą gwintu jak i mocowania stożkowego. Zestaw „paca + kij 

teleskopowy” to wygoda pracy w trudno dostępnych miejscach, takich jak wysokie ściany czy sufity.

PACA PRZEGUBOWA PVC Z HYDROGUMĄ

Lekka podstawa wykonana

 

ze sztywnego tworzywa PVC

Wychylny przegub, swobodnie pracujący w zakresie 0-1800

Gwintowane lub stożkowe połączenie z kijem teleskopowym

Chłonna hydroguma o grubości 18 mm

Uniwersalny adapter
do połączenia z kijem teleskopowym

Nr katalogowy 040 078

O szczegóły i dostępność zapytaj handlowca w Twoim regionie

200 x 400 mm

PACA PRZEGUBOWA Z HYDROGUMĄ przeznaczona jest do mleczkowania, zacierania czy mycia ścian. Została opracowana 

z myślą o efektywnym i wygodnym użytkowaniu podczas wielu godzin pracy. Hydroguma o grubości 18 mm umożliwia 

łatwe usuwanie zabrudzeń, a jednocześnie dzięki porowatej budowie utrzymuje w sobie wodę. Gęsta i porowata warstwa 

wspomnianej gumy idealnie z kolei wygładza powierzchnie w czasie prac z gładzią i tynkami. Uniwersalny i przegubowy adapter 

daje możliwość przyłączenia kija teleskopowego, zarów o za pomocą gwintu jak i mocowania stożkowego. Zestaw „paca + kij 

teleskopowy” to wygoda pracy w trudno dostępnych miejscach, takich jak wysokie ściany czy sufity.

Универсален адаптер за свързване
към телескопичен удължител

RE-FLEX

 

100mm

100 mm

кат. номер 040 945  

МИНИ ШПАКЛА
RE-FLEX MINI е нов продукт  в нашата оферта. 

Този малък модел допълва асортимента от цялата гама шпакли Re-Flex. 
Шпаклата е широка само 100 мм, но благодарение на  размерите си  е 
перфектна за работа навсякъде, където по-дългите шпакли  не стават. 
Можете да работите с такъв инструмент в тясна ниша,  около  врати и  

прозорци, близо до радиатори или стълбищни стъпала. Подходящата форма 
на шпаклата ще ви позволи да позиционирате правилно острието спрямо 

повърхността без ненужно усилие и неудобна позиция за китките. Шпаклата е 
снабдена с острие /нож/ от неръждаема стомана с дебелина 0,3 мм, което при 

необходимост лесно можете да смените с ново. 
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