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Pro snadné a rychlé nastavení výšky: 
kloubový klíč pro soklové nohy Korrekt N
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Další informace:
www.hettich.com/short/452F19

Pro snadné nastavení soklu

Jednoduché seřízení soklové nohy. Kloubovým klíčem se dá 
pohodlně otáčet soklovou nohou, zároveň můžete 
pozorovat vodováhu. Nastavení korpusu do správné polohy 
je díky tomu komfortní a rychlé.
Vyzkoušejte nový kloubový klíč Hettich: snadná cesta  
k úspoře času.

Technické informace ve zkratce

  Speciální kloubový klíč pro seřizování soklové  
nohy Korrekt

  Díky délce 1000 mm snadno seřídíte i zadní  
soklové nohy

  Klíčem lze seřizovat výšku nohy Korrekt, pokud  
je celková hmotnost korpusu max. 300 kg

 Statická nosnost jedné nohy Korrekt až 450 kg 
 Max. hmotnost korpusu na třech a více nohách  
 je 1350 kg
  Přímočarý pohyb ruky se díky kloubu přenáší na 

otáčivý pohyb soklové nohy
  Klíč výrazně prodlužuje dosah vaší ruky
  Ergonomická montáž šetří vaše záda a váš čas
  Robustní kovové provedení
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Zvýraznění
Odkaz zatím není aktivní. Povede na video s ukázkou použití nástroje.
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Kloubový klíč pro soklové nohy Korrekt
  Robustní kovové provedení
  Pro soklové nohy Korrekt
  Ruční kloubový klíč
  Klíčem lze seřizovat výšku nohy Korrekt, pokud je celková hmotnost 

korpusu max. 300 kg
  Statická nosnost jedné nohy Korrekt až 450 kg 
  Max. hmotnost korpusu na třech a více nohách je 1350 kg
  Celková délka 1000 mm

Obj. číslo Bal.

9 253 384 1 ks

Montáž

Dejte nábytku spolehlivý základ – s kvalitními a robustními 
soklovými nohami Hettich Korrekt.
Kvalitní materiály s dlouhou životností a stabilní 
konstrukce zaručují vysokou nosnost.
Široký sortiment pro všechny situace: 9 typů pro výšku 
nohy od 50 mm do 205 mm, 7 typů kluzáků pro upevnění 
nohy na korpus. Osvědčené příslušenství pro snadné 
uchycení soklové lišty šetří váš čas.
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