UW OUD KOZIJN LOSMAKEN TOT IN DE HOEK

Vensterrenovatie

Innovatie voor de

De unieke machine voor het stofarm loszagen
van te saneren ramen en deuren
U bespaart tijd en geld met de efficiënte manier
van werken en u wint een tevreden klant door uw
professionele aanpak

TANGA DELTA S2
989.00 €
Excl. B.T.W

Art. Nr.
01 111553
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De betrouwbare scheidingsfrees
die snijdt tot in de hoeken
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Uitgerust met een diamantblad en
twee bodemplaten voor zowel hoek
als recht zagen

DEAL

+ Gratis houtzaagblad
Art. 01 132321

TIS
GRA

Standaard uitrusting

• zuivere demontage van oude
vensters
• verbreding van de ruimte voor het
kozijn
• uitzagen van regendorpel
• stofarm doorzagen van een wand
• zuivere zaagsnede in tegels
• groeven zagen
• kan met een zaagblad voor hout
uitgerust worden
Technische gegevens

Stofafzuigslang 4 m, twee bodemplaten
voor recht en in de hoek zagen, diamantzaagblad Ø 180 x 2.4 x 22 mm, geleverd in
houten koffer

Vermogen:

1.600 W

Netspanning:

230 V

Toerental:

7.700 min-1

Zaaghoogte:

6 mm

Zaagdiepte:

max 68 mm

Gewicht:

5,4 Kg

Zo werkt het

TOEBEHOREN
Sponningaanslag voor Tanga Delta
Om in te stellen als geleiding aan een
referentie-aanslag.

98.10 €
Excl. B.T.W

Art. Nr.
01 121556

1
Hoeken los zagen

2
Bodemplaat wisselen

HW zaagbladen voor hout
Art. Nr.

Ø 200 x 2,4 x 22,2 mm

01 132322

- Z =12 4 nevengaten

01 132320

- Z =24 4 nevengaten

01 132321

- Z =24 4 nevengaten spijkerbestendig

PROMO

39,50 €
47,70 €
62,70 €

3
Alle zijden los zagen

4
Venster wegnemen

Diamant zaagbladen voor bouwmaterialen
Art. Nr.

Ø 200 x 2,4 x 22,2 mm

01 132517

- 4 nevengaten zaagdiepte 68 mm

Art. Nr.

Ø 180 x 2,4 x 22,2 mm

01 132519

- 4 nevengaten zaagdiepte 58 mm

PROMO

74,10 €
PROMO

60,40 €

Lamello Belgium N.V. • Staatsbaan 305 • B-9870 Zulte • tel: +32(0) 56 627950 • fax: +32(0) 56 600995 • info@lamello.be

5
Nieuw venster monteren

+
Ook tegels op maat zagen

Alle prijzen zijn excl. BTW en zijn geldig tot 15 december 2010 of zolang de voorraad strekt.

Juist zoveel lijm als je wil, waar en wanneer je het wil

Lamello LK Efficiënt lijmen
Lijmopbrengapparaat voor in water oplosbare lijmsoorten
Door het apparaat eenmalig op druk te brengen, kan de totale
lijmhoeveelheid verbruikt worden. Eenvoudig te reinigen. Drukvat
vervaardigd uit roestvrij staal (gegarandeerd lange levensduur)
Kompleet klaar voor gebruik met standaard uitrusting.
Uitbreidbaar, kan flexibel uitgerust worden naar uw wensen

LK LIJMAPPARAAT
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DE BASIS

1
Lijmopbrengapparaat
Kompleet gebruiksklaar met:

2

3

· Manometer en veiligheidsventiel
·  Kunststof binnenvat
· Waterreservoir voor lijmpistool
·  Slang Ø 10 mm lengte 4 m
· Lijmpistool LK 0
· Puntsproeier voor dunne lijmstroken
· Luchtdrukslang

Art. Nr.

Omschrijving

03 502003

LK 3 lijmapparaat
voor 3 kg lijm

(1)

485,50 €

LK 5 lijmapparaat
voor 5 kg lijm

(2)

679,50 €

LK 10 lijmapparaat
voor 10 kg lijm

(3)

875,50 €

03 502005
03 502010

LK

Met LK systeem

Zonder LK systeem

PROMO

TOEBEHOREN

Zuinig „Enkel de gewenste lijmhoeveelheid” Lijmverlies beperken
= kosten besparen, milieuvriendelijk, kwaliteit verbeteren

Doseerbaar „Eenvoudig de gewenste hoeveelheid aanbrengen”
Lijmopbreng optimaliseren = ideale lijmhoeveelheid precies instellen

Een groot assortiment sproeiers is beschikbaar
speciaal voor uw specifieke toepassingen

Nauwkeurig „Enkel daar waar ik wil” Kwaliteit verbeteren =
precies op de juiste plaats, optimale hechting

Sproeiers op maat
Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van speciale sproeiers.
Voor prijsaanvragen volstaat een gedetailleerde tekening.
Voor de fabricage is een houtmonster vereist met vermelding van de
te lijmen vlakken. Prijs en levertijd op aanvraag.

Efficiënt „Zo snel mogelijk” Tijd besparen = met de juiste sproeier
efficiënt lijm aanbrengen, weinig reinigen
Uw Lamello Dealer
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Bekijk ons volledig assortiment op www.lamello.be
Lamello Belgium N.V. • Staatsbaan 305 • B-9870 Zulte • tel: +32(0) 56 627950 • fax: +32(0) 56 600995 • info@lamello.be

Alle prijzen zijn excl. BTW en zijn geldig tot 15 december 2010 of zolang de voorraad strekt.

