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ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΨΕΥΤΟΚΑΣΑ 13CM
(ΔΕΚΑΔΑ)
Κωδ. προϊόντος: ART 00164

Ημερομηνία δημιουργίας: 31/07/2021

Τιμή Προϊόντος

20,58 € /
η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%

Διαθέσιμο προϊόν
Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες
ημέρες
Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης
εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης
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Μεταλλική εσωτερική ψευτόκασα 13cm (ΔΕΚΑΔΑ)

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΦ ΌΡΟΥ
ΖΩΗΣ

Οι μεταλλικές διάτρητες ψευτόκασες είναι απαραίτητος σύντροφος των εσωτερικών και
εξωτερικών κουφωμάτων στή σύγχρονη δόμηση, καθώς επιτυγχάνουν:
Γρήγορη και μόνιμη τοποθέτηση με μειωμένο εργατικό κόστος
Ευκολία μεταφοράς
Ανταγωνιστικές τιμές
Αντικαθιστούν την παλιού τύπου ψευτόκασα (από ξύλο ή νοβοπάν) οι οποίες λόγω
διάβρωσης από την υγρασία του σοβά, δεν προσφέρουν την κατάλληλη στήριξη για την
τοποθέτηση των εσωτερικών πορτών ή κουφωμάτων και ταυτόχρονα λόγω του μεγάλου
πάχους, μικραίνουν το ωφέλειμο άνοιγμα.
Η τοποθέτηση της μεταλλικής διάτρητης ψευτόκασας πετυχαίνει τα παρακάτω:

Δημιουργεί ένα στερεό οδηγό για σοβά
Εκτός από τα βασικά στηρίγματα, το πλέγμα στην άκρη της ψευτόκασας βοηθάει
στο δέσιμό της μετά το σοβά
Δεν υπάρχουν ραγίσματα στην ένωση σοβά και ψευτόκασας λόγω του δεσίματος
με το πλέγμα
Ισοπαχής διάσταση τοίχου
Ορθές διαστάσεις του ανοίγματος (ύψος – πλάτος)
Έχουμε τελικά μέτρα κουφωμάτων και μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως την
κατασκευή χωρίς να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η τοιχοποιία
Λειτουργεί σαν γωνιόκρανο βοηθώντας το σοβατζή
Δεν υπάρχουν σκουριές στις ενώσεις διότι δεν χρησιμοποιείται ηλεκτροκόλληση
Τα κουφώματα των εσωτερικών θυρών τοποθετούνται στην οικοδομή μετά και τα
βαψίματα των τοίχων, μετά το πέρας όλων των επικίνδυνων για τα κουφώματα
εργασιών (σοβάδες, πλακάκια, τσιμεντοκονίες, μεταφορές) έτσι δεν κινδυνεύουν
να χτυπηθούν ή γρατζουνιστούν με ανεπανόρθωτες αθέλητες ζημιές από τα άλλα
συνεργεία.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το πλάτος της Εσωτερικής μεταλλικής ψευτόκασας είναι 13cm.
Η Μεταλλική εσωτερική ψευτόκασα είναι κατασκευασμένη από διάτρητη, υψηλής
ποιότητας, γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλέγμα πάχους 0,5mm.
Το σετ της εσωτερικής ψευτόκασας αποτελείται από:
Δύο τεμάχια διαμορφωμένα με οπές σε μήκος 2,10 μέτρα (ορθοστάτες)
Ένα τεμάχιο διαμορφωμένο με οπές για το επάνω μέρος της κάσας και δύο μεταλλικά
συρόμενα εξαρτήματα κατάλληλα διαμορφωμένα για να ρυθμίζουν το άνοιγμα της
πόρτας απο 68cm εως 120cm.

Διαστάσεις Προϊόντος
Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

Ύψος

210 εκ.

Πλάτος

68 εκ.

Βάθος

13 εκ.
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