Prosty montaż okien

4 szt. w pudełku

Poduszki WINBAG są dostarczane w trwałych
pudełkach po 4 sztuki w każdym razem z
nierdzewnym haczykiem do ich przenoszenia.
Pudełko przeznaczone jest także do
przechowywania poduszek
WINBAG, natomiast haczyk
jest praktycznym rozwiązaniem
podczas codziennego użytku.

4X

1X

Zastosowanie
alternatywne

Sprzedawca:

Zawsze pod ręką …!
Razem z zestawem poduszek WINBAG
otrzymasz praktyczny haczyk ze stali
nierdzewnej.

Poduszka WINBAG to bardzo praktyczne
narzędzie, którego zadaniem jest uczynienie
Haczyk pasujący do paska monterskiego
pracy lżejszą. Prócz zastosowania
pozwoli sprawić, że poduszki WINBAG
podstawowego, jakim jest montaż okien
będziesz mieć zawsze pod ręką.
i drzwi, poduszek WINBAG można z
powodzeniem użyć do:
■ Unoszenia ciężkich przedmiotów np. pralki
czy regału
■ Mocowania szafek kuchennych, prysznica etc.
■ Do unoszenia i regulacji drzwi
■ Utrzymania przedmiotu na miejscu w tra-		
kcie twardnienia kleju
■ Jako ogranicznik drzwi

Informacje ogólne

Poduszki WINBAG to przetestowany,
trwały produkt. Jednak można je
uszkodzić ostrymi przedmiotami, takimi
jak śruby czy wiertła. Z tego powodu
mocowane okna należy odpowiednio
zabezpieczyć. Pamiętaj, że jest to
tylko pomoc przy montażu. Ciśnienie
w poduszce zawsze spada powoli.
Producent poduszek WINBAG nie
odpowiada za żadne uszkodzenia
spowodowane ich używaniem.

Dane Techniczne

Nośność:		
100 kg/szt.
Szerokość połączeń: 2 - 50 mm
Materiał:		 Specjalnie wzmacniany
		 materiał
Zawartość: 		 4 poduszki Winbag i
		 haczyk na pasek
Patent / D.B.G.M

1, 2, 3 łatwo i szybko

...Korzystna sytuacja dla
wszystkich

Z poduszką WINBAG będzie prościej. Dopasowanie okna
postępuje szybko, efektywnie, i precyzyjnie - przy udziale tylko
jednej osoby i odrobiny powietrza ...…

Wiele zalet….
Poduszki WINBAG zostały utworzone z myślą
o profesjonalnym montażu okien i drzwi.
Poduszki WINBAG pełnią rolę dodatkowego
pracownika - dzięki nim nawet duże okna mogą
być osadzone przez jedną osobę. Poduszki
WINBAG mają zastosowanie w nowych i
istniejących budynkach.

Oszczędność czasu

2 – 50 mm

Dzięki poduszkom WINBAG
wykonasz pracę bardzo szybko. Jedna
osoba bez problemu wykona wszystkie
czynności, nawet przy dużych elementach.

100 kg

2 – 50 mm

1 MOCOWANIE

Okno należy umiejscowić, opierając je na
dwóch bloczkach na spodzie oraz z użyciem
1 poduszki WINBAG na szczycie. Wówczas
okno jest już ściśle osadzone, lecz z
możliwością dalszej regulacji.

2 REGULACJA
– przód i - tył

Teraz regulujemy okno w wymiarze przód – tył,
początkowo na dole, a następnie na górze.
Czynność tę wykonujemy, lekko pociągając lub
popychając okno, jednocześnie nieznacznie
wypuszczając powietrze z poduszki WINBAG
umieszczonej na szczycie okna.

3 REGULACJA
– boczna

Od 2 do 50 mm

Poduszki WINBAG przeznaczone są do
100 kg
połączeń
od 2 do 50 mm. Wydajna pompa
sprawia, że powietrze może pracować za
Ciebie.

Wytrzymałość do 100 kg

2 – 50 mm

Następnie umieszczamy wszystkie poduszki
WINBAG po obu stronach okna blisko szczytu
i spodu. Regulacja boczna okna odbywa się
przez kontrolę ilości powietrza w poduszkach
WINBAG oraz za pomocą poziomicy. Okno
podtrzymywane stabilnie przez poduszki
WINBAG można zamocować na stałe. Aby po
montażu usunąć poduszki WINBAG, należy
wypuścić z nich powietrze.

100 kg

Poduszki WINBAG zostały wielokrotnie przetestowane pod kątem wytrzymałości na nacisk
do 100 kg.

Wolne przestrzenie

2 – 50 mm

Okna zamocowane z użyciem poduszek
WINBAG pozwalają zachować pustą
przestrzeń przy zawiasach, którą można
później wypełnić.

100 kg

Unikniesz uszkodzeń

2 – 50 mm
100 kg

Poduszki WINBAG zostały wykonane z
miękkiego materiału, który chroni ramę
okna i nie pozostawia żadnych śladów.

Bez
klinów
2 – 50użycia
mm
Poduszki WINBAG, zastępujące
plastikowe lub drewniane 100
kliny,kgsą
niezwykle trwałe i przeznaczone do
wielokrotnego użytku.

