Agresivní na tapety, jemný na zeď.
Perforátor tapet FAKIR TP 220

FAKIR TP 220
Nářadí pro nejnáročnější

Zachytí. Odlepí. FAKIR.
Nový FAKIR. Tapetu dostatečně
protrhne, stěnu však nepoškodí. Díky
válečkům, otáčejícím se různou
rychlostí, vzniknou trychtýřovité
otvory, kterými se voda nejlépe
dostane za tapetu a tím do ní dobře
pronikne. Zcela nový princip fungování
umožňuje bezproblémové použití
nevyžadující velkou sílu a tím je FAKIR

ideálním nářadím i pro velké místnosti.
A protože každá tapeta je jiná, lze
individuálně nastavit i hloubku
pronikání válečků.

Stěna

Natržená tapeta v bočním
pohledu

Tapeta
Voda

Trychtýřovité otvory slouží k tomu, aby
voda lépe pronikla za tapetu.
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Nastavením hloubky lze přesně nastavit hloubku proniknutí
válečků do tapety. Podklad přitom zůstane nedotčen.

Šetří čas a sílu. Díky různě se otáčejícím válečkům dosáhnete
účinného protrhnutí.

Ve srovnání s dosavadními jehlovými válečky udělá FAKIR do
tapety trychtýřovité otvory: Tak může voda optimálně za tapetu
zatéct a proniknout do ní.

Ochranný kryt slouží k bezpečnému uložení nářadí FAKIR a
chrání válečky při transportu.

Svou nízkou hmotností a s individuálně nastavitelnou
teleskopickou násadou je FAKIR ideální pro práci ve vysokých
místnostech a na stropech.

Díky rychlé výměně válečků je FAKIR skutečně hospodárným
řešením.

Technické údaje FAKIR TP 220
Rozměry (D x Š x V v mm)
Hmotnost
Teleskopická násada
Průměr válečků
Nastavení hloubky
Úhel sklonu násady
Rozsah dodávky

167,8 x 223,4 x 52
1,5 kg
min. 0,9 m, max. 1,3 m
45 mm
max. 3,5 mm;
nastavitelné
+/- 22°
Obj. číslo

FAKIR TP 220
Ochranný kryt, teleskopická násada, v krabici

495747

Náhradní válečky EW-TP 220
2 válečky, montážní nářadí

496111

www.festool.cz
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Nářadí pro nejnáročnější

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
zastoupená společností:
Tooltechnic Systems CZ, s.r.o.
Chelčického 1932
CZ 470 01 Česká Lípa
Obch.oddělení:
Telefon: 481 645 161(2)
Telefax: 481 645 163
E-mail: festool@festool.cz
Servis:
Telefon: 481 645 164
Telefax: 481 645 165
E-mail: servis@festool.cz

Tři roky záruka – to znamená
především tři roky jistoty. Více
informací na www.festool.cz
Vezměte na sebe odpovědnost i Vy – podpořte
spolu s firmou Festool Světový fond divočiny!
Více informací na www.festool.com/wwf

www.festool.cz

Prodejce

Festool
FAKIR TP 220
Platí od října 2008

Č. zboží 59960

Změny a omyl vyhrazeny. Všechna zobrazení jsou nezávazná. Vyrobeno
pro TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen,
10/2008.

