
Hadice a uložení hadic
Hadice PrimoFlex plus 3/4“ - 25 m

Zahradní hadice PrimoFlex® plus (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí
zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.

Objednací číslo: 2.645-148.0

Technické údaje
Průměr 3/4"

Délka hadice -

Hmotnost (kg) 5,75



Detaily

Popis
Hadice PrimoFlex® plus o průměru 3/4" a délce 25 m je vhodná pro zavlažování malých až velkých ploch
a zahrad. Trojvrstvá zahradní hadice s tkaným vyztužením odolným proti tlaku neobsahuje ftaláty,
kadmium, barium a olovo a tím neškodí zdraví. Vnější vrstva odolná proti UV a počasí chrání materiál a
mezivrstva, která nepropouští světlo zabraňuje vytváření řas v hadici. Průtržný tlak je 45 bar. Mimo to se
hadice vyznačuje vysokou odolností proti teplotám od -20 do 65° C. Na tuto zahradní hadici poskytujeme
záruku 15 let.
Kvalitní hadice Kärcher PrimoFlex® se vyznačují robustností, flexibilitou a odolností proti zlomení a jsou
optimalizovány pro funkčnost a manipulaci. Zapracované žluté vlákno KEVLAR® od firmy DuPontTM je
nezaměnitelným znakem našich hadic PrimoFlex® Plus a zdůrazňuje pevnost a kvalitu.

Použití
• Pro zavlažování malých až velkých ploch a zahrad
• Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
• Pro zalévání užitkových rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
• Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
• Pro čištění zahradního nářadí a nábytku
•

Vybavení a užitek
15 let záruka
Garantuje dlouhou životnost

3 vrstvy
Odolná proti zlomení

Průtržný tlak 45 bar
Garantovaná robustnost

Extrémně robustní, pružná a proti zlomení odolná hadice
Garantuje dlouhou životnost

Vysoká teplotní stálost od – 20 do +65 °C
Garantovaná robustnost

Bez obsahu kadmia, baria a olova
Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí

Křížová tkanina s inovačním žlutým vláknem KEVLAR® firmy DuPontTM
Vysoká pevnost a odolnost

Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
Garantuje dlouhou životnost

Kvalitní zahradní hadice neobsahuje zdraví škodlivé ftaláty
Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí


