
Hide-A-Hose ištraukiama žarna 
Naujas patogus būdas valyti.

Puikus sprendimas norint greitai ir patogiai 
valyti. Kiekviena ištaukiama Hide-A-Hose 
žarna yra sumontuota sienoje. 
Paprasčiausiai ištraukite reikiamą žarnos 
ilgį, pritvirtinkite valymui skirtą antgalį ir 
įjunkite sistemą nuo Hide-a-Hose vožtuvo. 
Baigus darbą atjunkite valymo antgalį, 
dalinai uždenkite žarnos angą savo ranka 
ir ji grįš į sienoje esančią dėžutę. Hide-a-
Hose sistema turi visus reikiamus priedus 
leidžiančius valyti greitai, efektyviai ir 
patogiai.

 Jums niekada nebereikės nešiotis žarnos 
naudojant HIDE-A-HOSE ištraukiamą žarną. 

Sutaupote laiką ir erdvę!

Montavimo rinkinys

7-dalių priedų rinkinys Rozetės ir žarnos rinkinys

Galima pasirinkti rozečių 
dangas atitinkančias 
kliento poreikius.

Galimi žarnos ilgiai: 8, 10, 12 
ir 15 metrų.



Montavimo rinkinys gipskartonio 
sienai Montavimo rinkinys plytų sienai

rinkinį sudaro:

- HAH montavimo rėmelis  
- 3 vnt. 90° F-F Ilga alkūnė
- 2 vnt. 45° F-F Ilga alkūnė
- 2 vnt. 22.5° F-F Ilga alkūnė
- 10 vnt. PVC Vamzdis Ø51mm 1.5m 
- 5 vnt. F-F aklė Ø51mm 
- 10 vnt. Metalinis vamzdžio laikiklis 
Ø51mm

HAH rinkinys be 
žarnos užvalkalo

HAH rinkinys su žarnos 
užvalkalu

rinkinį sudaro:

- Ištraukiama žarna 
  (su ar be žarnos užvalkalo) - HAH 
rozetė

Art. # 25840   ilgis 8 m 
Art. # 25841   ilgis 10 m 
Art. # 25842   ilgis 12 m 
Art. # 25843   ilgis 15 m

Art. # 25844   ilgis  8 m 
Art. # 25845   ilgis  10 m 
Art. # 25846   ilgis  12 m 
Art. # 25847   ilgis  15 m

4-dalių valymo rinkinys

7-dalių valymo rinkinys 7-dalių rinkinį sudaro:

- ištraukiamos žarnos rankena
- nerūd. plieno teleksopinis vamzdis 
- kombinuotas antgalis kilimams  

 ir lygioms grindims
 - antgalis siauriems tarpams
- lankstus antgalis siauriems tarpams 
- antgalis su arklio šeriais
  lygioms grindims
 - kombinuotas antglis
apmušalams ir baldams 

Art. # 25848

Art. # 25849

Art. # 25838 Art. # 25839

4-dalių rinkinį sudaro:

- ištraukiamos žarnos rankena
- nerūd. plieno teleksopinis vamzdis 
- kombinuotas antgalis kilimams 
  ir lygioms grindims
 - antgalis siauriems tarpams

Męs džiaugiamės galėdami 
Jums pasiūlyti 
pasirenkamas dangas 
rozetėms, kurios atitiks 
Jūsų interjerą. Norint 
sužinoti plačiau prašome 
susisiekti su UAB Ventuvis.

Pasirenkamos dangos rozetėms




