AKTUALNOŚCI

PRODUKTY
SILNY JAK DĄB
– KLEJ DO DREWNA
DĘBOWY MOCNY
Dębowy Mocny firmy Den Braven to jednoskładnikowy, supersilny klej poliuretanowy
o najwyższej odporności na działanie wody i klasie trwałości D4. Dzięki doskonałym
parametrom technicznym stanowi on rozwiązanie wielu montażowych problemów,
zwłaszcza wtedy, gdy tradycyjne metody mocowania nie są możliwe. Przeznaczony jest
do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, stanie się niezbędnym wyposażeniem
każdego gospodarstwa domowego, jak i prawą ręką profesjonalistów na budowie. Dzięki
temu, że jest wodoodporny używać go można bez przeszkód we wnętrzach narażonych
na częsty i długotrwały kontakt z wodą lub wodą kondensacyjną, a także z użyciem
ochronnej powłoki powierzchniowej, również w miejscach na zewnątrz poddawanych
działaniu trudnych warunków atmosferycznych, jak deszcz czy śnieg. Po utwardzeniu
tworzy on sztywną, silną i nieodkształcalną spoinę, dlatego też doskonale nadaje się
do mocno obciążonych elementów budowlanych. Przy jego pomocy połączymy różne
rodzaje drewna, sklejkę, płytę wiórową, korek, MDF, HDF i inne materiały podobnego
typu. Poza drewnem i drewnopochodnymi tworzywami jest również dobrze przyczepny
do wielu innych materiałów zarówno gładkich, jak i porowatych (w tym wilgotnych).
Jego uniwersalny charakter sprawia, że sprawdzi się jako sposób łączenia przy stolarce
meblowej, zabudowie wnęk, montażu listew wykończeniowych i maskujących, drewnianych profili, boazerii, progów, uchwytów, wieszaków i tym podobnych akcesoriów
wykończenia wnętrz, a nawet elementów architektury ogrodowej. Doskonale zastąpi więc
gwoździe, wkręty i śruby, dając pewność, że wykonane połączenie będzie mocne i trwałe.
Ultra mocny klej do metalu Dębowy Mocny, kolor: czarny, kartusz 310 ml,
cena brutto – 38,42 zł

tel. 61 896 17 40
www.denbraven.pl

SPRYTNE ROZWIĄZANIE
DLA OGRODU
Docinanie wysoko położonych gałęzi często wymaga dużej sprawności i przyjmowania
niewygodnych, a nawet niebezpiecznych pozycji na drabinie. Aby uniknąć niepotrzebnego
ryzyka i wysiłku wystarczy zaopatrzyć się w sekator z piłą TOPEX 15A256.
Sekator typu „lisi ogon” marki TOPEX to funkcjonalne narzędzie, które znajdzie zastosowanie w każdym ogrodzie. Ostrze sekatora wyposażone w mechanizm zapadkowy umożliwia
wygodne przycinanie wysoko położonych gałęzi o średnicy do 30 mm. Grubsze gałęzie
również nie są przeszkodą. Sekator wyposażony jest w piłę, która poradzi sobie z nimi
bez większego problemu. Ponadto producent wyposażył sekator w trzonek teleskopowy,
który pozwala na dodatkowe zwiększenie zasięgu pracy w ramach zakresu od 1,28 m do
2,40 m. Narzędzie wykonane zostało z wysokiej jakości stali, która gwarantuje odpowiednią
trwałość. Sekator z piłą TOPEX 15A256 można znaleźć w sklepach narzędziowych i centrach ogrodniczych na terenie
całej Polski.

CZYSTE
I CHŁODNE
POWIETRZE

Nowoczesne klimatyzatory Mitsubishi Electric z serii MSZ-FH Deluxe przeznaczone są do mieszkań,
biur, restauracji. Wyposażone są w czujnik i-see
Sensor 3D, który dokonuje pirometrycznego pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Wykorzystując
termografię, czujnik wykrywa obecność osób
w pomieszczeniu i umożliwia skierowanie klimatyzowanego powietrza na ludzi lub wokół nich. Tryb
oszczędzania energii jest włączany, gdy nikogo
nie ma w pokoju. Optymalna praca urządzenia
gwarantuje oszczędność kosztów energii – klasa
energetyczna A+++.
Dodatkowo klimatyzatory Deluxe mają najnowocześniejsze technologie oczyszczenia powietrza
– Plasma Quad, które redukują skalę zanieczyszczenia powietrza, tak aby było ono czyste i świeże.
Unikalny system oczyszczania powietrza działa
w 4 kierunkach – usuwa bakterie, wirusy, alergeny
i kurz.
Urządzenia mają wiele dodatkowych funkcji podnoszących poziom komfortu użytkownika: tryb cichej
pracy (zaledwie 20 dB), tryb ekonomicznego chłodzenia, automatyczną pracę żaluzji, 5-stopniowy
nawiew powietrza, funkcję naturalnego przepływu
powietrza (wydmuchiwane strugi są delikatne
– mają cechy naturalnych strumieni powietrza),
programator tygodniowy – pozwalający dostosować pracę urządzenia do stylu życia użytkowników.
Dodatkowo jednostki zewnętrzne oprócz modeli
standardowych, mogą pracować jako jedyne źródło
grzania z gwarancją pracy (w trybie grzania) do
temperatury zewnętrznej -25°C.
Seria MSZ-FH Deluxe dzięki optymalnej temperaturze zapewniają idealne warunki w pomieszczeniach, czyste powietrze pozbawione wirusów oraz
komfortowe sterowanie przez WiFi.

www.mitsubishi-electric.pl

www.topex.pl
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