Produktblad for:

Stativ version 4.1

Anvendelsesområde
Stativet monteres i murstenene på siderne af vinduet, 3-5 cm fra vinduesrammens kant og
læner sig på solbænken.
Stativet anvendes til at tørre tøj, håndklæder, lagner og andre klædegenstande.

Produktbeskrivelse
Stativet er vinkelformet med en skråafstivning for maksimal styrke.
Stativet er lavet af 25mm x 25mm eloxeret aluminium, med en godstykkelse på 1,5mm.
Hjørnerne har en aluminiumskerne og er belagt med sort plast.
Wirerne er 1,3mm stålwires belagt med nylon. Der er 5cm mellem wirerne.
For ekstra holdbarhed bruges selvskærende skruer og popnitter til udsatte punkter.
Stativet monteres i muren med 3 stk 6,0 x 80mm skruer og 8mm mur-rawplugs i hver side.

Mål
- Stativ til trefags vindue: 181cm bredt x 55cm dybt.
- Stativ til tofags vindue: 122cm bredt x 55cm dybt.
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Pris
Prisen er inklusiv levering og montering.
1700,- for et stativ til trefags vinduer.
1600,- for et stativ til tofags vinduer.

Da beboerne i AB Bergthora allerede har bestilt over 40 stativer vil alle andre beboere per
d. 1/3/2015 få vores "+40 stativer 20% rabat" det næste år på stativer og montering.

Med 20% rabat vil prisen være:
1360,- for et stativ til trefags vinduer.
1280,- for et stativ til tofags vinduer.

Kvalitet
Alle materialer er udvalgt med henblik på optimal styrke og levetid.
Den eloxerede aluminium har en utrolig holdbarhed og modstår korrosion.
Dette gælder også for plast hjørnerne med aluminiums kerner.
Den nylonbelagte wire giver ligeledes god beskyttelse mod korrosion og stålwireren i
midten sikrer, at wiren ikke bliver løs som mange andre tørresnore.

Garanti
Goma Hangouts yder tre års fuld garanti. Se nederst for forbehold.

Levering
Levering tager normalt en til fire uger.
Vi forsøger dog så vidt muligt at levere og montere så hurtigt som muligt.

Montering
Montering foregår inde fra vinduet af en oplært montør.
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Forbehold
•

Max belastning 30kg

•

Effekter på stativet skal tages ind ved vinde over 14 sek./m.

•

Brug af stativet er på eget ansvar. Tænk på din og andres sikkerhed når du læner
dig ud af vinduet.

•

Vi er ikke ansvarlige for materialefejl, men vi gør selvfølgeligt vores yderste for at
sikre at vi ikke bruger fejlbehæftede materialer.

•

Fejl og skader opstået ved andet end tøjophængning er på eget ansvar.

•

Fejl på stativet opstået ved meget hårdhændet brug er på eget ansvar.

•

Ved egen montering/afmontering af stativet frafalder al garanti.
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