
Cenově dostupný aplikátor na polyuretanové

pěny. Vhodný zejména pro občasné používání

kutily i profesionály apod.

� tělo pistole: termoplast

� materiál rukojeti: termoplast

Kvalitní celokovová aplikační pistole se zúženým

aplikátorem, určená pro precizní profesionální

aplikace PU pěn při okamžitá použitelnost,

jednoduchá obsluha

� vysoce kvalitní adaptér vytváří perfektní spojení mezi

nádobou a pistolí

� aplikační špička se vyznačuje dlouhodobou životností

� tryska je navržena tak, aby spolu s regulační jehlou bylo

zajištěno plynulé dávkování pěny

� vylepšený regulátor s pojistkou

� pistole je kompatibilní se všemi současnými typy PU pěn

Nejpoužívanější aplikátor na polyuretanové

pěny. Velmi vyvážený poměr cena vs kvalita

zpracování. Vhodný pro časté používání kutily

i profesionály. okamžitá použitelnost,

jednoduchá obsluha

� tělo pistole: kov

� materiál rukojeti: termoplast

� poteflonované části: adaptér na dózu a výtoková

tryska

� předpokládaná minimální životnost: 200 000 dóz

Skvelě zpracovaný aplikátor na PUR pěny,

vyrobený z vysoce kvalitních a trvanlivých

materiálů. Vhodný zejména pro profesionály,

kteří mají vysoké nároky na přesnost

dávkování.

� tělo pistole: kov

� materiál rukojeti: kov

� poteflonované části: adaptér na dózu, výtoková

tryska, tělo pistole, jehla

� předpokládaná minimální životnost: 300 000 dóz

Pistole na PU pěnu, profesionální pistole na PUR

pěny, tělo z odolného ABS plastu v kombinaci s

kovovým vedením.

� plynulá regulace množství pěny

� snadná údržba, závit pro uchycení s teflonovou

vrstvou pro snadnější čištění, teflonová kulička

ventilu, aplikační trubičky pro přesné nanesení pěny

na požadované místo

� balení: papírový box s průzorem a eurootvorem

� ergonomicky tvarovaná

� nízká hmotnost pistole

� snadné a jednoduché použití

� regulace pěny je řízena spouští (uzávěr na

zadní straně pistole je možné nastavit do

polohy - otevřeno/zavřeno)

� adaptér a jehla jsou opatřeny teflonem, což

znamená jednodušší čistění a delší

životnost pistole

profesionální celokovová pistole na PUR pěny

� plynulá regulace množství pěny

� snadná údržba, závit pro uchycení s teflonovou

vrstvou pro snadnější čištění, teflonová kulička

ventilu, vyměnitelná tryska s možností nasazení

plastové aplikační trubičky pro přesné nanesení pěny

na požadované místo

� balení : papírový box s průzorem a eurootvorem.

AA230 - Aplikační pistole na PUR pěnu - typ Standard

Pistole na PUR pěnu - hobby - typ TKK

PISTOLE NA PUR PĚNU - profi NBS

AA250 - Aplikační pistole na PUR pěnu - typ Pro

AA270 - Aplikační pistole na PUR pěnu - typ Ultra

Pistole na PUR pěnu ABS FESTA
Pistole na PUR pěnu - profi - typ P841

Pistole na PUR pěnu teflonová FESTA

� osvědčená, kvalitní kovová pistole na PU

pěnu s možností regulovat množství pěny

z pistole

� kovová konstrukce s využitím lehkých slitin

� pracovní části s teflonovým povlakem

� ergonomická rukojeť opatřená měkkým

odolným plastem

� k pistoli se dodává 2 ks plastových

nástavných výtokových trysek

Kód
druh

Název
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

60900-6 Pistole na PUR pěnu ABS FESTA 1 ks 246,00 9,550 D

Kód
druh

Název
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

60900-8 Pistole na PUR pěnu teflonová FESTA 1 ks 380,00 14,700 D

profesionální celokovová pistole na PUR pěny

� plynulá regulace množství pěny

� snadná údržba, závit pro uchycení s teflonovou

vrstvou pro snadnější čištění, teflonová kulička

ventilu, vyměnitelná tryska s možností nasazení

plastové aplikační trubičky pro přesné nanesení

pěny na požadované místo

� balení : papírový box s průzorem a eurootvorem.

� vnitřní teflonový hrot zvyšuje životnost pistole

a komfort při čištění

� k profesionálnímu nanášení PU pěny

� délka pistole 60 cm

Pistole na PUR pěnu FESTA

Pistole na PUR pěnu prodloužená - délka 60 cm

Kód
druh

Název
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

60900-9 Pistole na PUR pěnu FESTA 1 ks 294,00 11,400 D

Kód Název
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

60900-5 Pistole na PU pěnu - 60cm 20 ks 352,00 13,600 D

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %286

Kód Název
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

42096-4 AA230 aplikační pistole na PUR pěnu Standard 1 ks 459,00 17,800 D

Kód Název
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

42097-0 AA250 aplikační pistole na PUR pěnu Pro 1 ks 795,00 30,800 D

Kód Název
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

42097-7 AA270 aplikační pistole na PUR pěnu Ultra 1 ks 1 230,00 47,700 D
Kód název balení ks Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

60900-0 Pistole na PUR pěnu - profi - NBS 10 ks 865,00 33,500 D

Kód název balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

60898-0 Pistole na PUR pěnu - profi - typ 841 10 ks 900,00 34,900 D

Kód název balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

60900-7 Pistole na PUR pěnu - hobby - typ TKK 40 ks 353,00 13,700 D

Aplikační pistole na PUR pěny


