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Tualeto sėdynės ir santechnikos montavimo įrankis BRImultiKey 19 in 1

Universalus BRINKO tualeto sėdynės ir santechnikos montavimo įrankis „BRImultiKey 19 in 1“ 
skirtas įvairioms srieginėms jungtims ant tualeto sėdynių ir vandens čiaupų ir jungiamųjų detalių 
(aeratorių) priedams. Jums nebereikės daugelio skirtingų įrankių, kadangi šis universalus veržlia-
raktis turi beveik juos visus.

• Iki 19 tvirtinimo galimybių
• Galima naudoti su didesniu sukimo momentu labai tvirtoms arba aprūdijusioms veržlėms,  
 sparnuotosioms veržlėms arba aeratoriams
• Patraukli forma, patogi ir maloni rankena
• Įspaudžiami pasukamieji įdėklai (raudoni) įvairiems santechnikos priedams
• 17 mm veržliarakčio tvirtinimo galimybės
• Vidinis lizdas įrankio rankenoje skirtas 1/2 col. veržliarakčio ilgintuvui
• Universalus įrankis pagamintas iš labai tvirto ir atsparaus plastiko PA6 (poliamido) ir 30 % stiklo  
 pluošto

BE adapterio: 
galima atidaryti arba priveržti iki 11 
skirtingų unitazo sėdynės sparnuotųjų 
veržlių.
SU adapteriu:  
galima atidaryti arba priveržti 10 mm veržles (M6 srieginius strypus) 
arba 13 mm veržles (M8 srieginius strypus). 

Tualeto sėdynės ir santechnikos 
montavimo įrankis BRImultiKey 19 in 1

Išsamus aprašymas ant nugarėlės!

Tualeto sėdynės ir santechnikos montavimo įrankis „BRImultiKey“ ,
skirtas srieginėms jungtims ant tualeto sėdynių arba vandens čiaupų ir 

jungiamųjų detalių priedams

17 mm | ½ col.
Gam. Nr. 662

13,50
Kaina (be PVM)



Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidasĮm
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Jūsų elektros prekių didmeninis platintojas:
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HAUPA Grupė
www.haupa.com

Rakto galvutė (be adapterio)
tinka iki 11 skirtingų sparnuotųjų 
veržlių

2 x tvirtinimas kaip 
pagalbinė priemonė 17 mm 
veržliarakčio sukimui

Adapteris
aeratoriui
M16 | M21

Vidinis tvirtinimas
veržliarakčio ilgintuvui
 ½ col.

Be adapterio
tinka
aeratoriui
M24 | M28 

Aeratoriui M21

Aeratoriui M16

Tinkamas adapteris
10 mm veržlėms
(M6 srieginiams strypams)
13 mm veržlėms
(M8 srieginiams strypams)

Veržlė 10 mm

Veržlė 13 mm
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