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Wąż ogrodowy nie
łamiący się CELLFAST
PLUS 3/4" długość: 50m
kod:10-221
Cena

149,00 zł

Dostępność

PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

10-221

Kod producenta

10-221

Kod EAN

5901828850677

Producent

CELLFAST

Opis produktu
WĄŻ OGRODOWY CELLFAST PLUS 3/4" długość: 50m

KOD PRODUKTU: 10-221 EAN:5901828850677
Wąż ogrodowy Cellfast Plus to najlepszy polski wąż ogrodowy charakteryzujący się bardzo wysoką jakością wykonania
gwarantującą długoletnie użytkowanie. Wąż posiada 3 warstwy z wewnętrzną warstwą przędzy w oplocie krzyżowym
zwiększającą jego wytrzymałość na ciśnienie pompowanej cieczy. Seria Plus wykonana jest w żółtym kolorze. Cellfast Plus jest
odporny na wysokie temperatury, nawet do 60C. Węże dostępne są w czterech średnicach 1/2, 5/8, 3/4, 1 cala oraz w
długościach od 25-50m.

ZALETY WĘŻA OGRODOWEGO CELLFAST PLUS:
wąż 3 warstwowy
oplot krzyżowy przędzy najwyższej jakości
odporny na promienie UV i osadzanie glonów wewnątrz węża
elastyczny
wolny od kadmu i baru
zakres temperatur -10/+60°C
ciśnienie rozrywające 25 bar

ZASTOSOWANIE:
Jest to podstawowy rodzaj węża ogrodowego z oferty Cellfast, przeznaczony głównie do podlewania, przepompowywania wody
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czy zraszania.

O FIRMIE CELLFAST KROSNO
Firma Cellfast została założona w 1990 roku w Krośnie. Początkowo był to niewielki zakład produkujący węże ogrodnicze.
Dzięki wytrwałości, zaangażowaniu i konsekwencji w działaniu, w ciągu kilku lat, firma stała się liczącym producentem węży w
tej części Europy. Aby sprostać wymaganiom w 2001 roku uruchomiono produkcję w nowo powstałym zakładzie produkcyjnym
w Stalowej Woli. Krok ten był punktem zwrotnym dla dalszego dynamicznego rozwoju firmy. Nowy potencjał produkcyjny,
pozwolił znacznie zwiększyć eksport, poszerzyć dotychczasową ofertę asortymentową i uruchomić zupełnie nową gałąź
produkcji. W roku 2002 rozpoczęto produkcję systemów rynnowych. Dzisiaj Cellfast jest jednym z wiodących producentów w
swojej branży w Europie. Jest zdecydowanym liderem na rynku krajowym i liczącym się eksporterem dla wielu krajów Europy i
Świata. Wysoko wyspecjalizowana kadra, najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami oraz szybka i profesjonalna obsługa
pozwalają sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

Dane techniczne
Dane techniczne węża
Nazwa
Producent:
Średnica:
Ilość warstw:
Zbrojenie:
Zakres temperatur:
Ciśnienie rozrywające:
Kolor:
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CELLFAST PLUS
Cellfast
3/4''
3
oplot krzyżowy, przędza
-10/+60°C
25 bar
żółty

