Festool Osłona SV-AK D14
brn2/32
Kod produktu: 201356

28,69 zł brutto

Osłony w trzech kolorach, zapewniające elegancki wygląd połączeń narożnych. System
łączników kątowych i prostych do frezarki do łączników Domino XL DF 700 umożliwia stabilne,
rozłączne połączenia przy grubości materiału od 30 mm. Do połączeń ram i stelaży (łączniki
kątowe) oraz do połączeń płyt (łączniki proste), które charakteryzują się nie tylko maksymalną
precyzją i stabilnością, lecz także najwyższą uniwersalnością i wyjątkową skutecznością.
Niezwykle szybkie dzięki łatwemu frezowaniu przy użyciu ograniczników maszyny lub
zaznaczenia ołówkiem. Nie ma potrzeby stosowania szablonów lub dodatkowego
wyposażenia.. Wyjątkowo stabilne z kołkiem i elementem mocującym w celu zapewnienia
mocnych połączeń. Długa droga rozszerzania i dociągania. Bardzo wysokie siły wyciągania i
obciążenia.. Wyjątkowo uniwersalne i w razie potrzeby umożliwiające ponowne szybkie
rozłączenie
Dane techniczne
zawartość opakowania 32 szt.
Jeszcze szybsze łączenie. I w razie potrzeby rozłączanie. DOMINO – rewolucja w
połączeniach.
Zalety i korzyści
Osłony w trzech kolorach, zapewniające elegancki wygląd połączeń narożnych
System łączników kątowych i prostych do frezarki do łączników Domino XL DF 700
umożliwia stabilne, rozłączne połączenia przy grubości materiału od 30 mm
Do połączeń ram i stelaży (łączniki kątowe) oraz do połączeń płyt (łączniki proste),
które charakteryzują się nie tylko maksymalną precyzją i stabilnością, lecz także
najwyższą uniwersalnością i wyjątkową skutecznością
Niezwykle szybkie dzięki łatwemu frezowaniu przy użyciu ograniczników maszyny lub
zaznaczenia ołówkiem. Nie ma potrzeby stosowania szablonów lub dodatkowego
wyposażenia.
Wyjątkowo stabilne z kołkiem i elementem mocującym w celu zapewnienia mocnych
połączeń. Długa droga rozszerzania i dociągania. Bardzo wysokie siły wyciągania i
obciążenia.

Wyjątkowo uniwersalne i w razie potrzeby umożliwiające ponowne szybkie rozłączenie
Zastosowania
Osłony z tworzywa sztucznego do zamykania wycięć na łączniki D14 podczas
wykonywania połączeń kątowych lub prostych za pomocą systemu do połączeń
kątowych lub prostych DOMINO
Zastosowanie do

do zastosowań z frezarką do połączeń DOMINO XL DF 700

Osłony z tworzywa sztucznego do zamykania wycięć na łączniki D14
Kolor: jasnobrązowy
w opakowaniu SB do zawieszenia na ściance dziurkowanej
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