Floorboard

KLEKÁTKO
A
L
E
T
S
O
K
O
D
N
NEJE
FLOORBOARD, nezničitelná podložka na kolečkách, je
nezbytným pomocníkem pro každého profesionála, který
provádí práci v kleče. I po dlouhých hodinách je možno
pracovat naprosto bez únavy. Podložka FLOORBOARD má
univerzální použití - jako odstavná plocha pro další nádoby,
pro převážení míchacího kbelíku nebo také jednoduše pro
pohodlnou přestávku během práce.

Přehled výhod:
•
•
•
•
•

šetří kolena a záda
univerzální použití
nabízí optimální pohyblivost
zvýší vaši efektivitu
vysoce stabilní
konstrukce

Nástroje pro zpracování si můžete NOVĚ
zapůjčit na našich webových stránkách
www.naradi-doellken.cz

Máte k produktu dotazy nebo
potřebujete tipy
od našich profesionálů?
Pak nás jednoduše kontaktujte:
Horká linka: +420 251 627 298
nebo prostřednictvím naší aplikace!

Informace o výrobku

Výkroj pro rozmíchávací kbelík
do průměru až 32 cm, odstavná
plocha pro nádoby: 30 x 40 cm,
uložení těžkých břemen až 150 kg.

Umožňuje pohodlnou práci v kleče. Vhodné i pro oddechovou
Nabízí optimální pohyblivost. Zvýší přestávku.
váš výkon a efektivitu.

Z bezpečnostních důvodů je třeba mít při používání FLOORBOARD na paměti toto:
• Používat vždy pouze ke schválenému
účelu použití
• Nestoupejte na FLOORBOARD nohama
• Nepoužívejte FLOORBOARD jako
hračku či sportovní náčiní
• Používejte pokud možno pouze na
rovných plochách

• Nepoužívejte v bezprostředním okolí
vstupů na schodiště nebo otvorů
v podlaze, popř. umístěte dobře
viditelné značení
• Při používání FLOORBOARD je třeba
dbát na to, abyste pod přístroj
nesáhli prsty

Technické údaje
Velikost: 57 x 33 x 9 cm (D x Š x V)
Zatížitelnost: až 150 kg
Hmotnost: cca 4 kg
Pěnová hmota: 7cm PUR-pěna
Ostatní: 2 brzdy koleček

Náhradní díly pro Floorboard
Náhradní kolečko bez brzdy
obj. č. 5113927

Náhradní kolečko s brzdou
obj. č. 5113928

Pěnová podložka
obj. č. 5113929

Floorboard
obj. č. 5112265
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Nové videonávody pro zpracování
na adrese www.doellken-profiles.com,
v aplikaci Doellken nebo na YouTube.

Döllken CZ s.r.o.
Na Radosti 414
155 21 Praha 5 - Zličín

T: +420 251 627 298
info.cz@doellken-profiles.com
www.doellken.cz

