חדש! חדש

מק"ט
חד

שרשורי? אז שיהיה בטוח!

דש!

מחבר שרשורי קצר/ארוך לאסלה

!ח

ש
! חדש! חד

ש!

 225-400מ"מ

 270-540מ"מ

• פנים הצינור חלק יותר וללא זיגזוג
• חיבור שקע תקע ייחודי ומשופר
• צינור גמיש וחזק
• התקנה מהירה ונוחה
• מתאים לכל סוגי האסלות

מק”ט

סוג

L

41540120

קצר

 225-400מ"מ

15

375

41540115

ארוך

 270-540מ"מ

15

300

 260-400מ"מ

מק”ט

 290-540מ"מ

מחבר ברך שרשורי לאסלה

סוג

L

מפרט מוצרים

41540110

קצר

 260-400מ"מ

12

300

41540105

ארוך

 290-540מ"מ

12

240

שם מוצר

7890011070

חבק אקוסטי 110

7890012570

חבק אקוסטי 125

7890016070

חבק אקוסטי 160

7071740275

מצמד חד כיווני 110

7070843871

110/75/87.5

7070844871

110/110/87.5

60123663

מאסף רצפה 230/50

60124590

מחסום רצפה  245/50פתוח

60145960

מחסום 80/50

60200300

סט טופ פלור

41540120

מחבר שרשורי קצר

41540115

מחבר שרשורי ארוך

41540110

מחבר ברך שרשורי
קצר לאסלה

41540105

מחבר ברך שרשורי
ארוך לאסלה

חדשים
בחוליות

ט.ל.ח

חוליות  -קיבוץ שדה נחמיה | גליל עליון  1214500מוקד הזמנות ושירות *2848

טלפון ,04-6946011 :פקס| www.huliot.com | info@huliot.o.il | 04-6951444 :

700 mm

330 mm

מצמד כפול חד כיווני

פסי ניקוז מעוצבים

המצמד שפותר הכל  -עכשיו תיקני!

האביזר היחיד שמתחבר ישירות למחסומים ,קומקומים או
מאספים העומדים בתקן  1119היתר 1603

מצמד כפול היחיד בעל התקן ,עם הפטנט שמונע זרימה הפוכה
•חיסכון בחומר  -אפשרות שימוש באקפלטים (פחת) ניתן להשתמש עם

מק"ט דגם  330מק"ט דגם 700
סט נירוסטה לאריח:
בסיס ציפוי ניקל עם רשת
לאריח או פס נירוסטה מלא

60150333

60150703

סט נירוסטה מלא:
בסיס ציפוי ניקל עם רשת פסים

60150339

60150709

סט נירוסטה מלא:
בסיס ציפוי ניקל עם רשת ריבועים

60150332

60150702

סט נירוסטה:
בסיס  ABSעם רשת פסים

60150331

60150701

סט נירוסטה:
בסיס  ABSעם רשת פסים

60150328

60150698

סט פלסטיק:
עם רשת פסים

60150330

60150700

שארית הצינור ללא ראש ,באמצעות מצמד חד כיווני
•התאמת גובה ביציקות בטון במצבים בהם נדרש לחתוך את ראש
הצינור כדי לפלסו עם הבטון ,ניתן להמשיך את ההתקנה
על ידי חיבור מערכת  ULTRABETONלמצמד חד כיווני
•תיקון טעויות ופגיעות בצנרת חיתוך הצנרת והשלמת ההתקנה
על ידי מצמד חד כיווני
מק"ט

תיאור

DN

7071740275

מצמד חד כיווני 110

  110

מצמד כ

ליות!
ו

מק”ט
7890011070

חבק אקוסטי 110

107-113

M8/M10

40

7890012570

חבק אקוסטי 125

122-129

M8/M10

30

7890016070

חבק אקוסטי 160

157-164

M8/M10

20

מק"ט

תיאור

•ניתן לטיפול וניקוי בצורה פשוטה ומהירה
•ניתן לשימוש גם כמאסף
•קיבולת גבוהה מהמקבילים בשוק
מק"ט

תיאור

60145960

מחסום 80/50

60

1560

הגבהה אוניברסלית לאריח

מסעפים גבוהים במיוחד לפתרון
בעיית הגובה ביציקות בטון

תיאור

פתרון למקלחונים ,מרפסות שירות ,ניקוז פירים
וכל מקום בו קיימת בעיית גובה בריצוף

Top Floor

חוליות  -עובדים מדויק!

טווח קוטר
פנימי

ה

פול

מסעף  87.5°ארוך

M

60124590

מחסום רצפה 245/50

 245מ"מ

12

חוליות  -גם כשמתקינים נמוך!
פוכ ה !

ימה

חבק אקוסטי מבית חוליות להתקנה מושלמת
•גומי בעל תעלות אויר המונעות את העברת הרעידות
•מבנה גומי מחורץ לאחיזה מקסימאלית של הצינור והעברת
רעידות מינימאלית
•סגירה נוחה וקלה על ידי בורג בצד אחד בלבד
•גומי מלא לאורך כל החבק
•רמת רכות הגומיEPMD 40± shore :

60123663

מאסף רצפה 230/50

 230מ"מ

16

מחסום רצפה 80/50

ש מ ונ ע ז ר

חוליות  -מחבקים אותך!

מק"ט

תיאור

גובה המוצר

30

פטנט ייחודי
מח

חבק אקוסטי חוליות

חוליות  -מכוונים גבוה!
מחסום ומאסף גבוהים  -הפתרון להתאמת הגובה לריצוף

הוראות התקנה
•התאם את החץ המופיע על המצמד ,עם כיוון הזרימה
•התקן ראש לזנב  -חיבור שקע תקע רגיל בשני הכיוונים

כיוון הזרימה

מאסף ומחסום גבוהים

בעל מכסה אטום מונע ריחות

7070844871

110/110/87.5

6

72

מק"ט

7070843871

110/75/87.5

9

108

60200300

תיאור
סט טופ פלור

צבע
כרום

18

