
informace k aku šroubováku zde

Akce TANDEMBOX antaro + dárek zdarma BOSCH Aku

 TANDEMBOX antaro 
- výška M, jmenovitá délka 500mm
- nosnost 30kg, na horní zásuvky
- čelní kování Inserta

TANDEMBOX antaro 
- výška D, jmenovitá délka 500mm
- držáky boční výplně
- kovové boční výplně
- nosnost 65kg, na spodní hluboké zásuvky 
- čelní kování Inserta
- reling pár
- stabilizátor čela

BOSCH Aku GSR 12V-15 FC 
- plastový kufr
- 1x Li-Ion akumulátor 2.0Ah
- 1× nabíječka GAL 1230 CV
- rychloupínací sklíčidlo 1-10mm
- excentrický nástavec
- úhlový nástavec

10 x10 x

Přesný obsah sady TANDEMBOX antaro:

Informace ke složení akční sady:

Sada TANDEMBOX antaro (šedá nebo bílá) + Aku šroubovák Bosch:

Zkuste něco známého a přesto možná nového.

PROČ 65 kg nosnost u části lišt? 
Zásuvky široké 800mm a víc jsou dnes naprosto běžné. Výrobci používají 30kg nosnost i na široké spodní zásuvky. Ty jsou často přetížené. 
Proto jsou v sadě i 65kg lišty. Mají kromě vyšší nosnosti i lepší boční stabilitu. To je důležité právě u zatížených širokých zásuvek .

PROČ kovové výplně mezi bočnicí a relingem u zásuvky výšky D? 
Ve spodních zásuvkách jsou často uloženy hrnce, pánve a jiné neskladné vybavení. Díky bočním výplním pak rukojeti nevyčnívají 
ven a nehrozí poškození čílek při jejich přivření. Samozřejmě je více situací, kdy může něco ze zásuvky vyčnívat. Zásuvka je nejen 
funkčnější, ale i lépe vypadá.

PROČ čelní kování INSERTA a ne na vrut ? 
Výrobci si stále častěji stěžují na „řídkost“ středu dřevotřísky. Při používání vrutů je riziko jejich stržení už při výrobě, nebo jejich 
uvolnění časem při používání nábytku. INSERTA se montuje bez nářadí. Stačí vyvrtat otvor 10mm (stejný jako u relingu) 
a čelní kování pouze „zacvaknout“. Pevnost spojení čela a zásuvky je řádově vyšší oproti vrutu.

PROČ stabilizátor čela ?
Zásuvky široké 800mm, čela vyšší než 300mm. To je běžné. Stabilizátor čela zabraňuje průhybu dna zásuvky z 16mm lamina. 
Nehrozí potom průhyb dna zásuvky a „drhnutí“ o dno korpusu. Jeho použitím se také zlepšuje tuhost spojení mezi čelem a zásuvkou 
u vyšších čel. Díky speciální konstrukci stabilizátoru, lze seřizovat čelo vůči zásuvce bez omezení. 

Hodnotný dárek BOSCH
Aku šroubováků není na dílně a montáži nikdy dost. Díky promyšleným výměnným nástavcům to bude univerzální pomocník i v 
nepřístupných místech. Akumulátory i nabíječky z naší minulé akce jsou použitelné i s tímto šroubovákem. 
Bosch je ověřená kvalita. Při registraci výrobků na internetu firma Bosch poskytuje 3-letou záruku. 

cena za sadu 16.310,- bez DPH
akce začíná 3.9.2018 do vyprodání zásob


