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Informacja Produkcie

BNR 55415

Opis produktu
Innowacyjna, teleskopowa moskitiera na drzwi zapewnia niezawodną ochronę przed owadami w Twoim domu.
Dzięki inteligentnej, chronionej patentem technologii umożliwiającej łatwe złożenie ramy oraz regulowanym profilom
teleskopowym, siatka na owady jest łatwa w montażu i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb. Zapewnia doskonałą
ochronę przed owadami w zaledwie kilku prostych krokach. W zestawie wysokiej jakości metalowe zawiasy.

Cechy
• Innowacyjna moskitiera: wyjątkowo łatwa w montażu dzięki unikalnemu i opatentowanemu przez tesa® mechanizmowi

z teleskopową ramą.
• Wysokiej jakości rama: stylowy wygląd i większy komfort użytkowania.
• Maksymalna elastyczność: Teleskopowe profile można łatwo dostosować do wielkości drzwi balkonowych lub

tarasowych.
• Duża stabilność: wysokiej jakości aluminiowe narożniki sprawiają, że rama jest bardzo wytrzymała.
• Łatwość montażu: specjalne wsporniki ułatwiają dopasowania rozmiaru ramy do wielkości drzwi.
• Wszechstronność: w razie potrzeby aluminiową ramę tesa® można zdjąć w zaledwie kilku krokach.
• Sprawdzona jakość: siatka z włókna szklanego Clear View o drobnych oczkach zapewnia optymalną przepuszczalność

powietrza i światła

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• Average installation time 2.3 godziny
• Materiał Aluminium

• usuwanie bez pozostawiania
śladów

nie

• Wielokrotnego użytku tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=55415
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