
Účinné kartáčové těsnění pro
spodní hranu dveří, hodí se na
každý typ podlahy. Ocelové lišty
bílé lakované nebo pokryté fólií,
imitující dřevo. Pohodlná montáž
na každé dveře pomocí pásky
nebo vrutů.

KARTÁÈE A LIŠTY NA SPODKY DVEØÍKARTÁÈE A LIŠTY NA SPODKY DVEØÍ

STRIBO KIT pro garážová vrata.
Může být namontován také post-
ranně na dveře. Hustý kartáč s
dlouhým vlasem je upevněn po-
mocí vrutů. Sada se skládá ze tří
kartáčů délky 88 cm tzn. utěsnění
v celkové délce 264 cm.

STRIBO COLOR s vruty nebo samolepící

STRIBO KIT GARAGE

Těsnění z umělé hmoty pro
boční stranu dveří vysoké
hospodárnosti, skládající se z
bílé nebo hnědé plastové lišty a
odolného kartáče. Vhodný pro
všechny druhy dveří. Upevnění
lepící páskou nebo vruty.

Samolepící těsnění z umělé
hmoty pro spodní stranu dveří
vysoké hospodárnosti, vyrobe-
né koextruzní technikou. Výška
29 mm, především pro sanitární
prostředí, hladkou a rovnou
podlahu. Barva bílá, hnědá,
dodáváno v délce jen 93 cm.

STRIBO BOIS samolepící
Nosná lišta z PVC krytá folií imitující dřevo (mahagon, buk, borovice). Samolepící
provedení.

STRIBO PLAST lišta s kartáèem

STRIBO ECO RIGIDE 29 mm samolepící

DALŠÍ APLIKACE SAMOSTANÝCH KARTÁČŮ

1) hliníkový profil válcovitého tvaru s 30-ti zářezy pro vložení
kartáče velikosti hlavy č.5, libovolného typu (koňská žíně,
tampico, PPL...atd.) a výšky vlasu.
2) středová hřídel - je vyráběna na základě požadavku
zákazníka
3) 2x koncový uzávěr
4) kartáče z PPL, vel. hlavy č.5

Možnost umístění kartáčů do uvedeného hliníkového profilu.

Možnost vyrobit kartáče na míru do různých typů průmyslových aplikací
( strojů - čištění, leštění, broušení). Kartáče kruhové, rohové i kompletní na vámi
zadané rozměry, nařezané na míru s předvrtanými otvory na různé typy vašich aplikací
např . kompletní kartáč H8.80 o délce 490 mm a s 5-ti  předvrtanými otvory

Zakázkové kartáče pro průmyslové aplikace

Samostatný spirálovitý kartáč

Kompletní kartáč s 5-ti předvrtanými otvory

STRIBO MOBIL PLAST sklápìcí lišta
Nová generace STRIBO MOBIL. Provedení v umělé hmotě (vyráběno triextruzí),
ulehčující montáž. Praktický profil určen převážně do interiéru. Upevnění vruty. Barva
tmavohnědá a bílá. Vhodné pro všechny dveře.

příslušenství

Zdvih (zvýšení) pohyblivé části a upevnění držáku čtyřmi(1)
šroubky ve vzdálenosti 34 mm od podlahy. Vložit pružinu(2)
(3) (4) (5)a spojovací táhlo . Zajistěte podložkou , k dveřnímu
rámu hřebíčky

název délka barva karton Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

STRIBO COLOR s vruty
nebo samolepící

102,5 cm bí, hně 25 ks 94.00 3.760 C �

STRIBO KIT GARAGE
3 x 88 cm

264 cm bí, hně 10 sada 254.00 10.200 C �

STRIBO BOIS samolep. 100 cm
mahagon, buk,

borovice
25 ks 160.00 6.400 C �

102,5 cm bí, hně 40 ks 66.00 2.640 C �

92,5 cm bí, hně 40 ks 58.50 2.340 C �

STRIBO PLAST- na vruty
nebo samolepící

STR.ECO RIGIDE
samolep.

93 cm bí, hně 150 ks 48.40 1.940 C �

název délka v cm barva karton Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

STRIBO MOBIL PLAST -
VÝPRODEJ

100 cm hně 20 ks 149.00 5.950 C �
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TIP

výše slevy
na e-shopu

Kompletní kartáč H8.80 délka 490
mm s 5-ti předvrtanými otvory


