
UNIVERSAL REPAIR - Zestaw naprawczy
uniwersalny do napraw basenów, sprzętu

turystycznego i dętek

Duży uniwersalny zestaw naprawczy do samodzielnych zastosowań w domu, jak również podczas

podróży, do napraw namiotów, basenów i sprzętu turystycznego oraz dętek rowerowych.

Samodzielna naprawa dętek rowerowych oraz produktów z miękkiego PCV jest łatwa i często

konieczna w warunkach poza-warsztatowych. Do takiej naprawy nie potrzeba szczególnych

umiejętności, a intuicyjna graficzna instrukcja wewnątrz zestawu pozwoli na poprowadzenie klienta

przez cały proces naprawy.

 

Zestaw szczególnie popullarny w okresie wakacyjnym. Takie zestawy, choć niedrogie, potrafiły

uratować niejedne wakacje.

Przeznaczenie

TIP-TOPOL Sp. z o.o.

  

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000195952, Regon: 008491569, NIP: 779-00-00-706

Kapitał Podstawowy 182.050 zł
www.tiptopol.pl, e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33

tel. 61 815 22 00
fax 61 815 22 02



Zestaw rekomendowany do napraw:

nakryć basenów i plandek,

namiotów i podłoży do namiotów,

materaców,

odzieży przeciwdeszczowej,

nadmuchiwanych pontonów,

parasoli,

zasłon przeciwsłonecznych,

dętek rowerowych,

gumowych butów itp.

 

 

Dane techniczne

Zawartość:

3 x Łatka dętkowa, średnica 35 mm

3 x Łatka dętkowa, średnica 45 mm

1 x Łatka dętkowa, rozmiar 74 x 37 mm,

1 x Płyn wulkanizacyjny, tubka 5 g,

1 x Instrukcja dotycząca elementów gumowych,

2 x Łatka CAMPLAST, średnica 35 mm,

2 x Łatka CAMPLAST, średnica 45 mm,

1 x Łatka CAMPLAST, rozmiar 73 x 38 mm,

1 x Klej CAMPLAST, tubka 6 g,

2 x Papiery ścierne,

1 x Instrukcja obsługi.
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