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Link do produktu: http://www.pasja.koszalin.pl/wklad-piankowy-do-wycinania-kyoto-tool-foam-eco-900-x-600-x-55-mmp-26888.html

Wkład piankowy do wycinania
KYOTO Tool Foam Eco 900 x
600 x 55 mm
Cena

159,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

agat pianka 90x60

Kod producenta

agat pianka 90x60

Opis produktu
Wkład piankowy do wycinania KYOTO Tool Foam Eco 900 x 600 x 55 mm
Pianka klastrowa do samodzielnego formowania KYOTO Tool Foam - System 5S
Gąbka klastrowa, wielowarstwowa KYOTO Tool Foam typu Cut'n'Pell (z ang. wytnij i obierz) w systemie 5S do samodzielnego
formowania miejsc na przedmioty w walizce lub kufrze w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed drganiami i
uszkodzeniami mechanicznymi. Klastrowa budowa gąbki umożliwia bardzo łatwe jej wycięcie nożykiem uniwersalnym i
wydłubanie gąbki na żądany wymiar celem zrobienia przestrzeni na nasz przedmiot, który chcemy zabezpieczyć. Do pomocy
posłuży nam jedynie ostry nóż oraz specjalny marker dostępny w naszym sklepie tutaj. Jakość i precyzja wycięć zależy tylko
od Twoich umiejętności manualnych. W celu osiągnięcia dokładniejszych wycięć, sugerujemy użycie dwóch nożyków z
ostrzami 9 mm i 18 mm powszechnie dostępnych w każdym sklepie DIY (z ang. Do It Yourself).

KYOTO Tool Foam to kolejny świetny produkt zaprojektowany w celu osiągnięcia maksymalnej organizacji i kontroli
wzrokowej w obszarze roboczym oraz ochrony naszych cennych przedmiotów w kufrach lub walizkach. Doskonale służy
również jako tablica cieni, gdzie w przypadku braku któregokolwiek elementu lub narzędzia, pusty, biały cień na gąbce
natychmiast informuje nas o jego braku czy odstępstwie od standardu.
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W przypadku chęci zakupu arkuszy w ilościach hurtowych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z producentem:
https://www.agata-flightcases.pl/

Dane techniczne
Wymiary zewnętrzne
Tolerancja wymiarów
Wersja
Ilość warstw gąbki
Użyte materiały
Waga jednego arkusza
Kolor
Kraj produkcji
System 5S
Certyfikat ISO 9001:2008
Uwagi

900 x 600 x 55 mm
+/- 10 mm
Eco
5 warstw (1 grafitowa i 4 białe)
Pianka KYOTO
800 g
grafitowy + biały cień
Polska
Tak
Tak
Klej łatworozwarstwiający. Nie rozwarstwiać boków pianki
palcami.

Porady
Aby dokładnie obrysować kształty naszych przedmiotów, użyj naszego specjalnego markera do obrysów w gąbce.
Uniwersalne nożyki do wycięcia (te z łamaną końcówką) znajdziesz tutaj.
Zawsze używaj tylko ostrych nożyków uniwersalnych do wycięcia gąbki.
W celu bardziej precyzyjnego wycięcia używaj nożyków w dwóch rozmiarach: 9 mm i 18 mm.
Wysuń końcówkę nożyka na wysokość odpowiadającą Twojemu przedmiotowi.
Do wycinana w gąbce KYOTO nie jest potrzebna duża siła.
Wycinaj tylko na potrzebną głębokość.
Jeśli wytniesz i wyrwiesz za dużo klastrów z gąbki, zawsze możesz je ponownie osadzić w pierwotnym miejscu.
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