s

Stór örk

Hurðarhúnahulsa / 20 í pakka

Stór örk

Hurðarhúnahulsa sem rennur á

Stór örk hentar frábærlega fyrir snertifleti sem þarf að
sérsníða fyrir. Til að auðvelda framkvæmdina eru
ristarlínur á örkinni sem hægt er að klippa eftir. Örkin er
vel merkt „Nanoseptic Self-Cleaning Surface“ sem vekur
athygli á því að snertiflöturinn er sjálfhreinsandi.

SH01
Stærð: 30,5cm x 46cm

Sjálfhreinsandi hurðarhúnahulsur passa
vel á ADA staðlaða hurðarhúna. Þær
endast í 90 daga, eru auðveldir í
uppsetningu og að fjarlægja.
Sprautaðu smá gluggaspreyji á húninn
og hulsan rennur upp á.

SL01

Stærð: 10cm lengd

Hlífðarhnappar á lyftutakka / 25 í pakka

Filma fyrir snertiskjái

Hlífðarhnappar á lyftutakka

Glær filma á snertiskjái

Hlífðarhnappar á lyftutakka með sjálfhreinsandi yfirborði.
Seldir í pakka fyrir 25 lyftutakka. Fylgir með miði sem tekur
fram að hnapparnir séu sjálfhreinsandi.

NanoSeptic filman gerir yfirborðið á öllum snertiskjáum
sjálfhreinsandi, hvort sem það eru sjálfsafgreiðsluskjáir,
afgreiðslukassar eða aðrir snertiskjáir. Filman límist auðveldlega
á og einfalt að klippa hana til svo hún passi. Miði fylgir með sem
tekur fram að snertiskjárinn er sjálfhreinsandi.

Self-cleaning touch Screen

ELEV01
Size: 0.9” dia.

FILM01

Stærð: 30,5cm x 46cm

FILM02
Stærð: 23cm x 30,5cm
Note: This film is intentionally 99% clear. It may
have small bubbles after installing. This will not
affect the operation of the touchscreen.

NanoTouch® products are patent pending. NanoTouch® and NanoSeptic® are registered trademarks of NanoTouch Materials, LLC.
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Sjálfhreinsandi límfletir fyrir húsnæði/fasteignir 25 stk. í pakka
Þrýstihandföng á
hurðum

Frábærir á pípulaga
toghandföng eða ferköntuð
þrýstihandföng fyrir
sjálflokandi hurðar.

PB05

Stærð: 7,5cm x 30cm

PB02

Tog- og þrýstihandföng á
hurðum

Meðalstórir límfletir sem hentar
vel fyrir allskonar snertifleti eins
og ferköntuð tog- og
þrýstihandföng á hurðum sem
opnast í báðar áttir.

PB06
Stærð: 10cm x 23cm

Stærð: 10cm x 46cm

PP01

Límflötur á hurð án handfangs

Stærð: 15cm x 23cm

Endingargott og auðvelt að setja upp og skipta
út. Hentar vel fyrir allar hurðar sem eru án
handfangs

HW01

Toghandföng á hurðum

Stærð: 10cm” x 15cm

Frábærir á lóðrétt pípulaga toghandföng fyrir
sjálflokandi hurðar. Koma í tveimur stærðum og
auðvelt að sníða til ef þarf.

Fits 1” to 1.25” dia. handles

HW02

Stærð: 7,5cm x 10cm
Fits less than 1” dia. handles

NanoTouch® products are paTeNT peNdiNg. NanoTouch® and NanoSeptic® are registered trademarks of NanoTouch Materials, LLC.
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