YMPÄRISTÖTUKKU

YHDISTELMÄPUOMI
Imevä öljypuomi, yhdistettynä seinäpuomiin.
PVC muovista valmistettu seinäpuomi missä irrotettava
imupuomi. Irrotettavaa imupuomia voidaan käyttää kummalla
puolella tahansa, eli joko yhdistelmäpuomina jolloin imevä
öljypuomi imee öljyn. Tai toisella puolella jolloin seinäpuomi
toimii ainoastaan estävänä puomina, ja imupuomi
kelluntaelementtinä.
Imupuomi kiinnitetään seinäpuomiin Velcro tarranauhalla
ja nippusiteillä. Seinäpuomit voidaan liittää yhteen myös
Velcro tarranauhalla. Seinäpuomiin voidaan kiinnittää
niin polypropeeni imupuomi tai Green Ocean imupuomi.
Yhdistelmäpuomi toimitetaan valmiina joko halk. 13 tai halk.
20 cm imupuomilla. Seinäpuomin painona toimii galvanoitu
teräsketju.
Malli YP 13-5
\\Imupuomi halk 13 cm.
\\Seinäpuomin uppoama 32 cm.
\\Seinäpuomin kokonaiskorkeus 45 cm.
\\Puomin pituus 5 m.
\\Paino 1.8 kg / m.
\\Materiaali seinäpuomi 600 g PVC, imupuomi
polypropeeni.
\\Imukyky 50 l / puomi.
\\Väri Oranssi / valkoinen.
\\Pakkaus 2 kpl.
Malli YP 13-10
\\Muut tiedot kuin yllä.
\\Puomin pituus 10 m.
\\Imukyky 100 l / puomi.
\\Pakkaus 1 kpl.
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YHDISTELMÄPUOMI
Imevä öljypuomi, yhdistettynä seinäpuomiin.
PVC muovista valmistettu seinäpuomi missä irrotettava
imupuomi. Irrotettavaa imupuomia voidaan käyttää kummalla
puolella tahansa, eli joko yhdistelmäpuomina jolloin imevä
öljypuomi imee öljyn. Tai toisella puolella jolloin seinäpuomi
toimii ainoastaan estävänä puomina, ja imupuomi
kelluntaelementtinä.
Imupuomi kiinnitetään seinäpuomiin Velcro tarranauhalla
ja nippusiteillä. Seinäpuomit voidaan liittää yhteen myös
Velcro tarranauhalla. Seinäpuomiin voidaan kiinnittää
niin polypropeeni imupuomi tai Green Ocean imupuomi.
Yhdistelmäpuomi toimitetaan valmiina joko halk. 13 tai halk.
20 cm imupuomilla. Seinäpuomin painona toimii galvanoitu
teräsketju.
Malli YP 20-5
\\Imupuomi halk 20 cm.
\\Seinäpuomin uppoama 30 cm.
\\Seinäpuomin kokonaiskorkeus 50 cm.
\\Puomin pituus 5 m.
\\Paino 2.3 kg / m.
\\Materiaali seinäpuomi 600 g PVC, imupuomi
polypropeeni.
\\Imukyky 131 l / puomi.
\\Väri Oranssi / valkoinen.
\\Pakkaus 2 kpl.
Malli YP 20-10
\\Muut tiedot kuin yllä.
\\Puomin pituus 10 m.
\\Imukyky 262 l / puomi.
\\Pakkaus 1 kpl.
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