WINBAG®

Stel- en montage luchtkussen
Productomschrijving

De WINBAG is een innovatief opblaasbaar luchtkussen
gemaakt van met vezels versterkt zwart kunststof. Een
ideaal hulpmiddel voor het professioneel monteren en
stellen van deur- en raamkozijnen. Met de WINBAG kunnen
montagewerkzaamheden nu door één persoon worden
gedaan – ook bij grote kozijnen. De WINBAG is zowel te
gebruiken bij nieuwbouw als bij renovatiewerkzaamheden.
Het met vezels versterkte materiaal is zeer krachtig en biedt
oneindig veel toepassingsmogelijkheden.

Voordelen
Bespaart tijd
Bij de montage van kozijnen wordt tijd
bespaard. Eén persoon kan het werk doen,
ook bij grotere kozijnen.
Van 2 tot 50 mm
De WINBAG kan worden gebruikt bij naden
van 2 tot 50 mm. De krachtige pomp laat de
lucht het werk doen.
Draagkracht tot 100 kg
De WINBAG is een sterk en beproefd product
en kan een kracht tot 100 kilo dragen.
Schone naden
Na plaatsing van een kozijn met de WINBAG
zijn de naden volledig leeg en gereed voor de
door u gewenste afdichting.
Voorkomt beschadigingen
De WINBAG is een zacht luchtkussen die
onder geen enkele omstandigheid
beschadigingen maakt aan het kozijn.
Geen gebruik van spieën
De WINBAG vervangt de kunststof of houten
spie en is een duurzaam product dat keer op
keer opnieuw kan worden gebruikt.

Toepassingen

 Monteren en stellen van kozijnen
 Afhangen van deuren
 Op hoogte stellen van meubels, keukenkastjes en
huishoudelijke apparaten
 Als deurstopper

Technische gegevens





Materiaal
: Vezel versterkt kunststof
Formaat luchtkussen: 160 x 150 mm
Maximale belasting : 100 kg
Voegwijdte
: 2 – 50 mm

Verpakking
De WINBAGs zijn los, per stuk leverbaar maar zijn ook te
bestellen in een stevige verpakking met 4 WINBAGs en een
RVS riemhaak om de WINBAGs altijd bij de hand te hebben.
De verpakking kan worden gebruikt om de WINBAGs op te
bergen en de riemhaak maakt het gemakkelijk om de
WINBAGs in het dagelijks werk te gebruiken.
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