Product Informatie

tesa® Esteetic toiletrolhouder, zellevend,
roestvrijstalen look
BNR 40447

De mooi vormgegeven tesa® Esteetic toiletrolhouder met zijn afgeronde vierkante ontwerp is een onmisbaar accessoire.
Voor de montage wordt een zellevende oplossing gebruikt in plaats van te boren. Muren of tegels worden dus niet
beschadigd. Hij kan verwijderd worden en elders ophangen worden met adapter BK20.

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stevige toiletrolhouder, met gepatenteerde tesa® Power.Kit technologie (alles-in-één zellevende montage-oplossing)
Schitterend ontwerp, afgeronde hoekige stijl, roestvrijstalen look, afgeronde vierkante muurplaat
Betrouwbare bevestiging, waterproof, 100% roestvrij
Geschikt voor tegels, metaal, natuursteen, marmer, beton, hout, glas en vele soorten kunststof
Niet geschikt voor behang, stucwerk en andere oppervlakken met een antikleeﬂaag
Kan verwijderd worden zonder lijmresten of oppervlakteschade. Kan opnieuw worden bevestigd met adapter BK20
Schone, moeiteloze bevestiging zonder boren
Soft close-functie
Afmetingen product: 99 mm x 132 mm x 45 mm

Producteigenschappen
•
•
•
•
•
•
•

Speciale functies
Toepassingsgebied
Kwaliteit
UV-bestendig
Waterbestendig
Vochtbestendig
Bestendigheid tegen
chemicaliën

Soft close
Badkamer
Premium kwaliteit
ja
ja
ja
Niet

• Oplosmiddelvrij
• Geschikte oppervlakken

Binnenshuis
Metaal

• Zonder restjes
verwijderbaar
• Type kleefmassa

•
•
•
•
•

Herbruikbaar
Waterdicht
Haakvorm
Batterijen vereist
Batterijen inbegrepen

ja
Zelfs hout, Tegels, Meeste
kunststoﬀen, Glas, Beton,
Metaal, Marmeren, Steen
ja
ja
Rounded square
niet
niet

Technische gegevens

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=NaN

ja
silaan gemodiﬁceerd
polymeer

Bladzijde 1 van 2 – van 03/11/21 – nl-NL

• Gebruikstoepassing
• Materiaal
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Disclaimer
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tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als speciﬁcatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.

