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Specyﬁkacja
Materiał

INOX

Waga

4 kg
300 - 1000 mm
INOX

Wymiary
Materiał

3
4 kg

Użytkownicy
Waga
Norma
Rozmiar

EN 795 A, CEN/TS 16415
300-1000 mm

Gwarancja
Użytkownicy

Norma

12 miesięcy
3

EN 795 A/C, CEN/TS 16415

Podłoża montażowe
Gwarancja
Drewniane elementy
konstrukcyjne

12 miesięcy

Podłoża montażowe
Żelbetowe płyty kanałowe
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