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skuteczna ekspozycja 

 

wieszak ekspozycyjny z euro dziurką pozwala 
na swobodną ekspozycję i sprzedaż krosową 

 

łatwe zakupy 

 

mniej produktów na półce i samodzielna 
regulacja długości to ułatwienie dla klienta, 
który nie potrzebuje  obsługi  

 

efektywna logistyka 

 
jedynie 6 złączy Coflex zamiast 11 tradycyjnych,  
aż 48% więcej wolnego miejsca 
w twoim magazynie lub na ekspozycji 

 

monolityczna konstrukcja 

 
brak jakichkolwiek połączeń  zapewnia 
znacznie wyższe bezpieczeństwo w stosunku  
do złączy składających się  z kilku elementów 

regulacja długości 

 
szeroki zakres regulacji długości  
bez konieczności przycinania czy klejenia  

pamięć i szeroki kąt gięcia 

 

odporne na wielokrotne  wyginanie, aż do 180 ̊ 
z pamięcią kształtu  w odróżnieniu od złączy 
tradycyjnych 

brak naprężeń 

 

unikatowa budowa karbu  likwiduje  
naprężenia, które  występują w złączach 
tradycyjnych 

wysoka odporność 

 

wykonane z HDPE odpornego na słabe               
i mocne kwasy, temperaturę -50 ̊do +80 ,̊ 
chwilowo do 120 ̊, a także na gryzonie,            
w odróżnieniu od złączy z PVC 

monolityczne złącza wieloredukcyjne    

szybkie podłączanie urządzeń sanitarnych i omijanie ciągów kanalizacyjnych 

wieloredukcja 

 

trzystopniowa redukcja pozwala na 
wszechstronne zastosowanie  

Ø 

* w zależności od modelu złącza 

* 
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monolityczne złącza wieloredukcyjne    

szybkie podłączanie urządzeń sanitarnych i omijanie ciągów kanalizacyjnych 

23026 

Złącze wieloredukcyjne Coflex - zatrzaskowe z regulacją 
kształtu i długości 

kielich Ø 50/50,40,32 mm,  L-340-600 mm 

10 szt. 

23021 

Złącze wieloredukcyjne Coflex - zatrzaskowe z regulacją 
kształtu i długości 

kielich Ø 40/50,40,32 mm, L-350-580 mm 

10 szt. 

23014 

Złącze wieloredukcyjne Coflex - zatrzaskowe z regulacją 
kształtu i długości 

kielich Ø 32/40,32 mm, L-240-570 mm 

10 szt. 

23007 

Złącze wieloredukcyjne Coflex - zatrzaskowe z regulacją 
kształtu i długości 

Ø 50/50,40,32, L-350-590 mm 

10 szt. 

23022 

Złącze wieloredukcyjne Coflex - zatrzaskowe z regulacją 
kształtu i długości 

Ø 40/50,40,32, L-350-610 mm 

10 szt. 

10 szt. 

23013 

Złącze wieloredukcyjne Coflex - zatrzaskowe z regulacją 
kształtu i długości 

Ø 32/40,32, L-275-570 mm 


