Langham
Förhöjningskoner
Langham
Multiförhöjare
Langham
Multiförhöjare
– för stol, säng och bord

091089127 Langham Multiförhöjare består av stadiga förhöjningskoner som placeras under möbelben eller socklar, för att höja stolar,
fåtöljer, soffor eller sängar. Mellan konerna sätts ribbor som hålls
ihop med skruv och vingmutter. Montering görs helt utan verktyg.
Bredden mellan konerna är steglöst ställbar 82,5 cm–124,5 cm.
Ribban i konen kan vridas 18 cm. Förhöjningskonen är 7,5 cm hög,
15,5 cm bred och 10,5 cm lång. Det går att höja ytterligare 15,5 cm
i två centimeters intervaller. Höjningen görs genom att plattor trycks
fast på konernas undersida. Maximal brukarvikt är 500 kilo.
Multiförhöjaren kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Användaranvisning

Ett grundpaket består av två förhöjningskoner med ribbor.
Bilden visar innehållet från två grundpaket, två extra ribbor med skruvset
samt tolv extra förhöjningplattor.

Smart designade förhöjningskoner som kan justeras i höjd och passar antingen
runda eller fyrkantiga ben. Gummipackningarna i varje kon låser dem på plats runt
benet, vilket gör att möblerna kan flyttas utan att konerna lossnar. Finns i tre
förhöjningssteg 2,5 cm, 5,0 cm och max 7,5 cm. Finns i tre storlekar för att passa
olika stol- eller sängben.
Höjden ställs in genom att sektionerna dras av konan så önskad höjd uppnås. Varje
del har tre fästen som trycks in iden övre delen. När ett ”klick” hörs är sektionen låst.
Konerna kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.
Max brukarvikt är 500 kg.

AA3372A/091089093

Bendiameter 1,9 – 3,8 cm

AA3372B/091089101

Bendiameter 3,2 – 5,0 cm

AA3372C/091089119

Bendiameter 4,3 – 6,5 cm

4 st. per förpackning
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