
Riešenia pre kachliarské remeslo

CB hliníkové flexihadice

V čom je chyba?
CB-tec hádanka:CB hliníkové flexihadice – výrobky najvyššej kvality!

CB hliníkové flexihadice – decentný a flexibilný prívod vzduchu! 

Čierne a šedé CB hliníkové flexihadice
Decentný a flexibilný prívod vzduchu pre horenie!

Artikel Artikel-Nr.

hliníková flexihadica 2-vrstvová, Ø 80mm, samostatné bal., v roztiahnutom stave dĺžka 1,5m, čierna lakovaná       afrevfl80s

hliníková flexihadica 2-vrstvová, Ø 100mm, samostatné bal., v roztiahnutom stave dĺžka 1,5m, čierna lakovaná       afrevfl100s 

hliníková flexihadica 2-vrstvová, Ø 125mm, samostatné bal., v roztiahnutom stave dĺžka 1,5m, čierna lakovaná       afrevfl125s  

hliníková flexihadica 2-vrstvová, Ø 80mm, samostatné bal., v roztiahnutom stave dĺžka 1,5m, šedá lakovaná           afrevfl80gr 

hliníková flexihadica 2-vrstvová, Ø 100mm, samostatné bal., v roztiahnutom stave dĺžka 1,5m, šedá lakovaná         afrevfl100gr

hliníková flexihadica 2-vrstvová, Ø 125mm, samostatné bal., v roztiahnutom stave dĺžka 1,5m, šedá lakovaná         afrevfl125gr

Výrobok      Kód

Často si na stavbách alebo v skladoch kachliari sami lakujú štandardné hliníkové flexihadice čiernou alebo 
šedou (antracitovou), podľa farby kachlí.

Vznikajú tu ale dva problémy:
· Kvôli nerovnej ploche hliníkovej flexihadice je skoro nemožné rovnomerné a pekné nalakovanie.

· Ak sa nalakovaná hadica na stavbe celkom alebo čiastočne roztiahne, buď sa lak odlúpi alebo sú viditeľné  
  nenalakované miesta.

Inak je to pri CB hliníkových flexihadiciach:
Tu platí motto: “Najskôr nafarbiť - potom spracovať!”
Pri CB hliníkových flexihadiciach je najprv na hliník nanesená vrstva farby a až potom sa tvarujú.
Vysoko kvalitná a homogénna vrstva farby je stabilná v roztiahnutom a aj stlačenom stave.

Rozťahovanie – stláčanie – vrstva farby zostáva stabilná! **

*    Farebný odtieň hliníkovej flexihadice sa môže líšiť od farebného odtieňa kachlí.
**  Príliš časté naťahovanie a sťahovanie flexihadice môže spôsobiť poškodenie povrchovej farebnej vrstvy. 

Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Predajca si vyhradzuje právo na zmeny type, 
farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. Použité fotografie sú ilustračné.
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Spýtajte sa sami seba
 – ktorá varianta je krajšia?

CB hliníkové flexihadice

CB hliníkové flexihadice CB hliníkové flexihadice

CB hliníkové flexihadice
CB hliníkové flexihadice sú k dispozícii v čiernej a šedej farbe, v priemeroch 80mm, 100mm a 125mm.

CB hliníkové flexihadice – výhody:

· decentný prívod vzduchu na horenie vo farbe kachlí *

· flexibilný prívod vzduchu
· vysoká kvalitna pobrchovej úpravy hadice 
· rozťahovanie-stláčanie – vrstva farby zostáva stabilná **

· k dispozícii v šedej a čiernej farbe
· hadice sú samostatne zabalené
· dĺžka po roztiahnutí 150 cm (v balení cca. 50 cm)

Takmer všetky kachle sú v poslednom čase vyhotovené v čiernej alebo šedej farbe.  Tým, že v súčasnosti  
sa budovy stavajú spôsobom, aby boli čo najmenšie prieniky vzduchu, je nutné stále častejšie postarať sa  
o externý prívod vzduchu. Často sú na to používané „strieborné“ flexihadice, pretože sa dajú ľahko prispôsobiť 
k pozícii.

Zabezpečenie externého prívodu vzduchu striebornými hliníkovými flexihadicami ale často značne mení  
celkový dojem kachlí, pretože strieborná flexihadiva je veľmi nápadná. Externý prívod vzduchu na horenie  
by mal byť čo možno najnenápadnejší - nemal by biť do očí.

Nápravu vzhľadu vám umožnia CB hliníkové flexihadice v šedej a čiernej farbe. 


