Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
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obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Náhradní díl pro krbová kamna

Kamna BOZEN - KERPEN - FILEX - Šroub
rámu - čep - protikus pro kličku. Zajišťující
čep dvířek pro kamna Thorma.
42 ks skladem
Náhradní díl pro krbová kamna - Kamna BOZEN - KERPEN - FILEX - Šroub rámu - čep - protikus
pro kličku. Zajišťující čep dvířek pro kamna Thorma.

Kód produktu
Výrobce

Cena

592.0000000303
servis THORMA Filakovo - Profikrby
s.r.o. Blansko

33,88 Kč
28,00 Kč bez DPH

Parametry
Název náhradního dílu

čep - protikus pro kličku

Použití pro

KERPEN, FILEX, MARBURG, BOZEN, MILANO

Základní rozměry

25 mm

Počet dílů

1

Detailní popis
Náhradní díl pro krbová kamna - Kamna BOZEN - KERPEN - FILEX - Šroub rámu - čep - protikus pro kličku.
Zajišťující čep dvířek pro kamna Thorma.

Kamna BOZEN - KERPEN - FILEX - Šroub rámu - čep - protikus pro kličku. Zajišťující čep dvířek pro kamna Thorma.
Čep se šroubuje do rámu dveří.
Otočná kladička prodlužuje životnost zavírání - zavírací kličky.
Šroub v odlitku zajistíte proti uvolnění například kapkou vodního skla, nebo speciálním lepidlem na zajišťování šroubů.

Často dostáváme dotaz, jestli se má kladička mazat a čím ?
Servis Thorma : mazat nemusíte, stačí udržovat v čistotě. Pokud mazat, tak můžete běžným stolním olejem na smažení v
minimálním množství. Z komerčních maziv je to vazelína s obsahem měděných částic.
Případný dotaz můžete poslat na servis@thorma.cz

Jak vybrat náhradní díl
Náhradní díly dodáváme pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků Thorma výroba, k.s.
Filakovo
Při výběru dílů postupujte podle typu výrobku, fotky u zboží, popřípadě roku výroby.

Pokud si nejste přesně jistí, že objednávaný díl je správný, tak nás raději kontaktujte dotazem. Můžete nám
poslat fotku kamen i poškozeného, nebo požadovaného dílu a pomůžeme vám s jeho výběrem.
Zároveň vám doporučíme montážní příslušenství a nutné souvsející díly, pokud jsou potřeba.

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt
Fiľakovo.

Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo,
kotlové soupravy, ohrievače vody.
Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.

Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně.
Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz
Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i uníkátními technologiemi provariabilní kusovou a
sériovou výrobu.

Řezání laserem, vysekávání, ohraňování

Lisování - stříhání a hohýbání, hluboké tažení a protlačování

Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma
Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s.
pokračovatele výroby Kovosmalt Fiľakovo.

Naše firma zajištuje záruční a pozáruční servis pro výrobky Thorma. servis@thorma.cz
Kontaktujte naše obchodní oddělení servis@thorma.cz, 516 410 252, 721 294 124

Galerie

