
156 | KATALOG PRODUKTÓW 2022 / 2023

SZCZOTKI PRZECIWKURZOWE

SZCZOTKA  WYSOKA
przeciwkurzowa, uszczelniająca

• uszczelnia drzwi między przesuwającymi 
    się elementami
• zapobiega przedostawaniu się kurzu do wnętrza

SZCZOTKA NISKA
przeciwkurzowa, odbojowa

• uszczelnia drzwi
• zabezpiecza przed trzaskaniem i głośnym 
   zamykaniem.

szczotka  wysoka 

szczotka niska 

Szczotki przeciwkurzowe do zastosowania w drzwiach przejściowych, przesuwnych 
lub składanych, wszędzie tam, gdzie gromadzi się kurz.

 • odporne na działanie temperatury, światła,  
 a w szczególności promieniowania UV, wody 
 i innych czynników atmosferycznych

Szczotki przeciwkurzowe pakowane 
w torebki z indywidualną identyfi kacją:

Pakowana szczotka przeciwkurzowa
samoprzylepna

nr kat. opis dł. szer. wys. 
włosa

362-141 szczotka „niska” szara 11 m 4,8 mm 4 mm
362-143 szczotka „niska” beżowa 11 m 4,8 mm 4 mm
362-145 szczotka „niska” biała 11 m 4,8 mm 4 mm
362-142 szczotka „wysoka” szara 5,5 m 6,9 mm 12 mm
362-144 szczotka „wysoka” beżowa 5,5 m 6,9 mm 12 mm
362-146 szczotka „wysoka” biała 5,5 m 6,9 mm 12 mm

szerokość
podstawy

wysokość

klej

warstwa
zabezpieczająca 
klej

szczotka samoprzylepna szczotka wsuwana w profi l

profi l
aluminiowy
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szczotki przeciwkurzowe uszczelniające 
i odbojowe w rolce:

• kolory: szary, biały, czarny, beżowy, brązowy, 
 ciemno brązowy, złoty
 • w wersji do wsuwania w profi l lub samoprzylepnej
 • dostępne wysokości od 4 do 25 mm (co 1 mm)
 szerokość podstawy od 3,8 do 50 mm,
 • opakowania szczotki - rolki od 50 do 750 m

Szczotki wsuwane (bez kleju), szare
nr kat. opis

362-100 SP 4,8x4 3P opak. rolka 550 m, karton 2200 m
362-177 SP 4,8x5 3P opak. rolka 450 m, karton 1800 m
362-102 SP 4,8x6 3P opak. rolka 400 m, karton 1600 m
362-184 SP 4,8x9 3P opak. rolka 225 m, karton 900 m
362-134 SPF 4,8x10 3P opak. rolka 400 m, karton 800 m
362-103 SPF 4,8x13 3P opak. rolka 300 m, karton 600 m
362-196 SP 6,9x6 3P opak. rolka 325 m, karton 1300 m
362-261 SPF 6,9x12 3P opak. rolka 300 m, karton 600 m
362-150 SP 14x4 8P7L opak. rolka 200 m, karton 800 m

Szczotki samoprzylepne, szare
nr kat. opis

362-112 SM 4,8x4 4P  opak. rolka 550 m, karton 2200 m
362-115 SM 6,9x4 4P opak. rolka 425 m, karton 1700 m
362-114 SM 6,9x6 4P opak. rolka 325 m, karton 1300 m
362-106 SM 6,9x8 4P opak. rolka 200 m, karton 800 m
362-164 SMF 6,9x12 3P opak. rolka 200 m, karton 600 m
362-268 SMF 6,9x15 4P opak. rolka 250 m, karton 500 m
362-269 SMF 6,9x20 4P opak. rolka 175 m, karton 350 m
362-116 SM 11x5 4P opak. rolka 225 m, karton 900 m

szczotka przeciwkurzowa 
uszczelniająca 
w systemie do drzwi 
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Szczotki w profi lu PVC
nr kat. opis

362-166 JM1 4,8x 6 w profi lu 2150 mm szara 3P
362-174 JM1 4,8x 8 w profi lu 2150 mm biała 3P
362-212 JM1 4,8x 9 w profi lu 2150 mm biała 3P
362-167 JM1 4,8x10 w profi lu 2150 mm szara 3P
362-165 JM1 4,8x11 w profi lu 2150 mm biała 3P
 362-209 JM1 4,8x15 w profi lu 2150 mm biała 3P

szczotka przeciwkurzowa 
odbojowa w profi lu 


