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Tualetes podu vāku un santehnikas montāžas atslēga 
BRImultiKey 19 vienā

BRINKO tualetes podu vāku un santehnikas montāžas atslēga BRImultiKey 19 vienā ir universāls 
palīglīdzeklis, paredzēts tualetes podu vāku un ūdens krānu un armatūru uzgaļu (ūdens strūklas 
regulētāju/aeratoru) visdažādākajiem skrūvju savienojumiem. Jums vairs nav nepieciešami citi 
instrumenti, jo šī universālā atslēga jau ir gandrīz visu nepieciešamo instrumentu apvienojums.

• līdz 19 savienojumu iespējām
• pielietojums ar lielāku griezes momentu ļoti ciešiem vai sarūsējušiem uzgriežņiem, spārnu   
 uzgriežņiem, ūdens strūklas regulētājiem vai aeratoriem
• pievilcīga forma, ērts un patīkams satvēriens
• reversīvie ieliktņi (sarkani) kā „klikšķu sistēma“ dažādiem santehnikas stiprinājumiem
• savienojuma iespējas 17 mm uzgriežņu atslēgai ar vaļēju galu
• iekšējais stiprinājums atslēgas rokturī 1/2 collu sprūdrata atslēgas pagarinājumam
• universāla atslēga, izgatavota no ļoti izturīgas un stipras plastmasas PA6 (poliamīda) un 30 %  
 stikla šķiedras

BEZ adaptera: 
Var atskrūvēt vai pieskrūvēt līdz pat 
11 dažādus tualetes poda vāka 
spārnu uzgriežņus.
AR adapteri: 
10 mm uzgriežņu (M6 vītņstieņu) vai 13 mm 
uzgriežņu (M8 vītņstieņu) atskrūvēšana vai pieskrūvēšana. 

Tualetes podu vāku un santehnikas 
montāžas atslēga BRImultiKey 19 vienā

Sīkāks apraksts lapas otrā pusē!

WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRImultiKey“ für Verschraubungen 
an WC-Sitzen bzw. Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen

17 mm | ½ collas
Preces Nr. 662

13,50
EUR neto



Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2023. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

Jūsu elektropreču izplatītājs vairumtirdzniecībā:
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HAUPA Grupa
www.haupa.com

Uzgriežņu atslēgas galva (bez 
adaptera) piemērota līdz pat 
11 dažādiem spārnu uzgriežņiem

2 x stiprinājumi kā pag-
riešanas palīgs 17 mm 
uzgriežņu atslēgai ar vaļēju 
galu

Adapteris
aeratoram
M16 | M21

Iekšējais stiprinājums 
½ collu sprūdrata atslēgas 
pagarinājumam

Bez adaptera
piemērots
ūdens strūklas 
regulētājam
M24 | M28 

Aeratoram M21

Aeratoram M16

Piemērots adapteris
10 mm uzgriežņiem
(M6 vītņstieņi)
13 mm uzgriežņiem
(M8 vītņstieņi)

Uzgriežņi  10 mm

Uzgriežņi  13 mm
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