
14 Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych

A - MOD. A109
B - MOD. PER PORTA
C - MOD. PER FINESTRA

Rullini per inserimento

MOD. A28 - Svolgitore per bobine guarnizioni 

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Lo svolgitore “A28” Roverplastik è, grazie alla sua estrema versatilità e maneggevolezza, lo strumento ideale per lo svolgimento delle 
bobine per guarnizioni di ogni tipo.

Caratteristiche:
* Telaio in alluminio
* Possibilità di portare fino a 4 bobine (A28+A28/1)
* Regolabile per bobine con diametri e spessori diversi
* In dotazione ruote con freno

Attrezzature

Weatherstrips for internal wooden doors: tools

MOD. A27 – Nożyce
A - MOD. A109
B - MOD. do drzwi
C - MOD. okno

Rolka do wkładania

MOD. A28 – Rozwijarka do szpuli taśm uszczelniających 

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Umożliwiają przycinanie do kąta taśm 
uszczelniających do ościeżnic 
okien/drzwi drewnianych łącząc je ze 
sobą w górnej części unikając zgrze-
wania, lub całkowicie obcinając róg w 
przypadku ościeżnicy drewnianej.

Rozwijarka A28 firmy Roverplastik, dzięki swojej uniwersalności i sterowności, może być stosowana do rozwijania każdego rodzaju 
taśm uszczelniających.
Cechy:
* aluminiowa rama
* możliwość podtrzymania do 4 szpul (A28 + A28/1)
* regulowana dla szpuli o różnych średnicach i grubości
* w zestawie koła z hamulcami

Narzędzia
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Narzędzia

Taśmy uszczelniające do ościeżnic okiennych: narzędzia


