
MUDEL 100X Outdoor 200X Outdoor 300X Outdoor 400X Outdoor 500X Outdoor 600X Outdoor 700X Outdoor

Plaadi värvus sinine/hall sinine/hall sinine/hall sinine/hall tumesinine/must tumesinine/must must

Plaat Vaiguga laminaat 4mm Vaiguga laminaat 5mm Vaiguga laminaat 5mm Vaiguga laminaat 5mm Vaiguga laminaat 6mm Vaiguga laminaat 7mm Vaiguga laminaat 8mm

Plaadi kate SOFTMAT SOFTMAT SOFTMAT SOFTMAT MATTOP MATTOP MATTOP

Päikese peegelduskaitse 3 korda 3 korda 3 korda 3 korda 10 korda 10 korda 10 korda

Raami laius 40mm alum/tsink 50mm alum/tsink 50mm alum/tsink 50mm alum/tsink 50mm alum/tsink 60mm alum/tsink 60mm alum/tsink must

Lukustussüsteem DSI (8 punkti) DSI (8 punkti) DSI (16 punkti) DSI (16 punkti) DSI (16 punkti) DSI (16 punkti) DSI (16 punkti)

Kompaktne laud jah jah jah jah jah jah jah

Jalgade tüüp sirge  ø 25 mm sirge  ø 38 mm sirge  ø 38 mm kitsenev110~65-65 mm kitsenev110~65-65 mm kitsenev120~80-80 mm kitsenev120~80-80 mm

Jalgade padjad 1D / ø 50 m reguleeritav3D-ø104 mm reguleeritav3D-ø104 mm reguleeritav3D-ø104 mm reguleeritav3D-ø104 mm reguleeritav3D-ø104 mm reguleeritav3D-ø104 mm

Võrgu tüüp Fikseeritud Fikseeritud käsitsi sisselükatav käsitsi sisselükatav ise plaatide vahele keerav ise plaatide vahele keerav ise plaatide vahele keerav

Võrgu pingutus pingutatav pingutatav pingutatav pingutatav pingutatav ja kõrguse reg. pingutatav ja kõrguse reg. pingutatav ja kõrguse reg.

Rattad suured topeltrattad suured topeltrattad suured topeltrattad suured topeltrattad suured topeltrattad suured topeltrattad suured topeltrattad

Rataste läbimõõt 32 x 200 mm 32 x 200 mm 32 x 200 mm 32 x 200 mm 32 x 200 mm 32 x 200 mm 32 x 200 mm

Pidurid ei 2 tk. 2 tk. 2 tk. 2 tk. 2 tk. 4 tk.

Pallide hoidik jah /4 palli jah /4 palli jah /4 palli jah /4 palli jah /6 palli jah /6 palli jah /6 palli

Reketite hoidik jah /2 reketile jah /2 reketile jah /4 reketile jah /4 reketile jah /4 reketile jah /4 reketile jah /4 reketile

Padjad nurkades ei ei ei ei jah jah jah

Täiendavad lisad ei ei 2 punktilugejat 2 punktilugejat 2 punktilugejat 2 punktilugejat 2 punktilugejat

2 panipaika 2 panipaika 2 panipaika

2 joogitopsi hoidikut 2 joogitopsi hoidikut

2 palli konteinerit plaadi all 2 palli konteinerit plaadi all

1 käepide laua tõstmiseks 1 käepide laua tõstmiseks

8 ratta katet

Euroopa standard klass D klass D klass C klass C klass C klass C klass C

Laua kaal 47kg 54kg 56kg 58kg 66kg 77kg 89kg

Garantii 10 aastat 10 aastat 10 aastat 10 aastat 10 aastat 10 aastat 10 aastat

varuosi saab 20 aastat varuosi saab 20 aastat varuosi saab 20 aastat varuosi saab 20 aastat varuosi saab 20 aastat varuosi saab 20 aastat varuosi saab 20 aastat

HIND 490.- 570.- 620.- 695.- 890.- 990.- 1290.-


