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Hadicové držáky
• držáky určené pro montáž na zeď a pro praktické odkládání plastových a pryžových hadic
• použitelné pro menší průměry, kapacita držáku je závislá na průměru hadice
• vyrobené z oceli nebo nerezové oceli, 3 designové a kapacitní modely
• určeno pro domácnosti, dílny, garáže, řemeslné a průmyslové provozy a celou řadu aplikací

Hadicové držáky

Obj. č. Model Barva Materiál
Hadice Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)Průměr (mm) Kapacita (m) š h v

ALB-BZ Boy stříbrná ocel - - 80 100 300 0,7

ALB-BR Boy červená ocel - - 80 100 300 0,7

ALB-BG Boy zelená ocel - - 80 100 300 0,7

ALB-MO Midi - ocel 13-25 25-60 220 170 130 1,0

ALB-MN Midi - nerez 13-25 25-60 220 170 130 0,9

ALB-GO Big - ocel 13-25 40-80 330 170 65 1,4

Hadicové navijáky
pro montáž na zeď
• navijáky na hadice s možností připevnění ke zdi, moderní design, dodáváno v ocelovém nebo nerezovém provedení
• možnosti instalace jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorách
• vysoký průtok hadice umožněný díky připojovacímu 3/4" vnějšímu závitu
• použitelné pro hadice do průměru 19 mm, kapacita držáku je závislá na průměru hadice
• určeno pro domácnosti, zahrady, dílny, garáže, řemeslné a průmyslové provozy

Hadicové navijáky - pro montáž na zeď

Obj. č. Model Materiál
Hadice 

Připojení
Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)Průměr (mm) Kapacita (m) d š v

ALB-STO Status 3 ocel 13-19 40-60 3/4" 525 525 455 10,3

ALB-STN Status 3 nerez 13-19 40-60 3/4" 525 525 455 9,0

Hadicové navijáky
mobilní provedení s vozíkem
• navijáky na hadice pro možnost snadného převážení hadice,dodáváno v ocelovém nebo nerezovém provedení
• snadné převážení díky dvěma kolečkům, vysoká stabilita zajištěná rozměrným podstavcem
• možnost instalace jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorách
• vysoký průtok hadice umožněný díky připojovacímu 3/4" vnějšímu závitu
• použitelné pro hadice do průměru 19 mm, kapacita držáku je závislá na průměru hadice
• určeno pro domácnosti, zahrady, dílny, garáže, řemeslné a průmyslové provozy

Hadicové navijáky - s vozíkem pro převážení

Obj. č. Model Materiál
Hadice 

Připojení
Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)Průměr (mm) Kapacita (m) d š v

ALB-STARO Star 2 ocel 13-25 50-120 3/4" 620 615 1 020 13,0

ALB-STARI Star 2 nerez 13-25 50-120 3/4" 620 615 1 020 17,6
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