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2X arm går att låsa i ett fast läge med hjälp av låskruven.
2X arm har gummibeklädnad upp-och nedtill för att
skydda t.ex bänksiva och skåp.
2X arm är inte beroende av en vägg, utan kan stå för sig
själv.
2X arm har en låg vikt, alla delar är paketerade i en väska
för att lätt kunna ta med sig till olika arbetsplatser.
Testad för max 300 kg utan förlängning, 190 kg med förlängning. Rekommenderad max last 100 kg.
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2 extra armar

Ett ergonomiskt och
tidsbesparande hjälpmedel för
köksmontering mm.
Spar tid, pengar och
framförallt ryggen!

2 extra armar

•

2 extra armar
2X arm, är precis vad det heter, 2 extra armar!
En ny produkt i konceptet Vattensäkert kök, ett smart verktyg som
hjälper dig vid montering av överskåp och fläktar.
Används tillsammans med 2 rätskivor.
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•
•
•

Spar tid
Spar arbetskraft
Spar på ryggen
Lätt att använda
Justerbar i höjd

•
•

Min/Max höjd: 384-2291 mm
Max belastning: 100kg

Vid montage av kök kan montören välja att
montera antingen bänkskåpen först och då
använda den korta modellen. Eller så kan
montören välja att montera väggskåpen/
överskåpen först och då används den med
de tillhörande förlängningsrören.

Justeras enkelt för vågrät
montering.
Ger dig millimeter
precision!

Justeras in i rätt höjd och ”i våg” genom att snurra på rören och bottenplattan. En gängstav löper i den undre delen av konstruktionen, den övre
plattan höks eller sänks tills rätt höjd uppnås.

Flexibiliteten med
förlängningsrören gör att
den kan användas inom
flera olika användningsområden.

Med båda händerna
fria är det lätt att
skruva fast skåpet!
Du sparar tid, pengar
och framförallt
din rygg!

2 extra armar

Gör det lätt att installera tunga skåp och fläktar.

