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Teli me grep dhe sy 

 
Teli Technogips Pro me grep dhe sy, një varje ideal 

midis varëse Hanger (përkatësisht, konstruksionit të 

tavanit të varur) dhe tavanit të betonit. 

Veshja Zink me ngjyrë gri garanton rezistencën e 

madhe të korrozionit të elementit. 

 

Madhësitë e disponueshme: 125, 250, 375, 500, 750, 1000 mm 

Trashësia e metalit: Ø 4 mm 

 

Klasifikimi standart: 

 

Në përputhje me EN 13964:2014 

 

Përparësitë: 

 

✓ Lartësia e varies rregullohet me saktësi dhe pa mundim kur çiftëzohet me një kunj të 

dyfishtë ose varëse Hanger 

✓ Varëse me Sy – diameter I syrit Ø 8 mm 

✓ Aplikim I shpejtë dhe I lehtë 

 

Të dhëna teknike:  

 

Vetitë: 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

Klasa e rezistencës ndaj korrozionit: B 

Kapaciteti I rekomanduar I peshë-mbajtjes F 0.40 kN 

Kapaciteti I maksimal I peshë-mbajtjes F 0.46 kN 

 

Paketimi dhe Ruajtja: 

 

 

✓ Paketuar ne kuti Technogips Pro me ngjyrë jeshile të veçantë  

✓ Ruhet në një zone të thatë, të mbuluar dhe të ajrosur 

 

Rekomandime të sigurisë:  

 

✓ Produkti nuk klasifikohet si I rrezikshëm  

✓ Përdorimi I dorezave të sigurisë këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për të 

parandaluar çdo rrezik. 
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Produkti Gjatësia Madhësia Kutia 

Teli me grep dhe sy 125 125 mm Ø 4mm 100 pcs 

Teli me grep dhe sy 250 250 mm Ø 4mm 100 pcs 

Teli me grep dhe sy 375 375 mm Ø 4mm 100 pcs 

Teli me grep dhe sy 500 500 mm Ø 4mm 100 pcs 

Teli me grep dhe sy 750 750 mm Ø 4mm 100 pcs 

Teli me grep dhe sy 1000 1000 mm Ø 4mm 100 pcs 


