
UUSI   INNOVATIIVINEN
TUOTE TUULETTAMISEEN

Kuvan tuote Duster XL

Kuvan tuote Duster L

Monikäyttöinen tuuletuskeksintö
Duster on kotimainen, moderni tuuletus- ja tomutusteline, joka poistaa erillisen mattotelineen 
tarpeen ja jota voit hyödyntää monipuolisesti muihinkin käyttötarkoituksiin. Pidentyvine 
tuuletusvarsineen ja alastaittuvine aputasoineen se toimii mainiosti niin tuuletus-, 
tamppaus- kuin kuivatustelineenäkin.

Ergonominen ja 
tilaa säästävä
Dusterissa on alaslaskettava aputaso (XL) ja kääntyvät tuuletusvarret, 
joiden pituuden voit säätää haluamallasi tavalla. Tämä tekee mattojen 
tamppauksesta ja petivaatteiden tuulettamisesta helppoa ja ergonomista.

Hauskempi vaihtoehto
Duster mahtuu nykyaikaiselle parvekkeelle tai terassille. Sen muotoilu, väritys ja viimeistelyn 
laatu ovat designtuotetasoa ja sen kiinnitystavassa ja -paikassa on ajateltu ympäristön 
esteettisyyttä. Seinään kiinitetyn telineen voi kääntää pois lumikolan tai ruohonleikkurin tieltä.

Laadukas kotimainen
Dusterin kaikki osat valmistetaan Suomessa. Sekä niiden mittatarkkuus että materiaalien laatu 
ovat ensiluokkaisia. Duster on kaunis ja jämäkkä alumiinituote, joka kestää eikä ruostu ajan 
saatossa.

dUSTEr.fI

DUST OUT, FRESH IN

Ratkaisu sinulle, joka haluat mattotelineeltä enemmän.



zeniitti.fi

Tuotetiedot

Väri
Runko: valkoinen tai harmaa, putket: hopea

Materiaalit
Runko: Pulverimaalattu alumiinivalu
Putket: Anodisoitu alumiini ( Ø 50 mm)

Asennuskorkeus 170 cm (mitattuna tuotteen yläreunaan), 
tai muu valittu korkeus

Leveys: 96 cm ja varret avattuna 166 cm
Korkeus: 44 cm
Syvyys: 6,5 cm

Paino 7,4 kg, telineen maksimikuormitus 45 kg

Takuu 3 vuotta, kirjautuessa 5 vuotta.

Tuotetiedot

Väri
Runko: valkoinen tai harmaa, putket: hopea

Materiaalit
Runko: Pulverimaalattu alumiinivalu
Putket: Anodisoitu alumiini ( Ø 50 mm)

Asennuskorkeus 170 cm (mitattuna tuotteen yläreunaan), 
tai muu valittu korkeus

Leveys: 136 cm ja varret avattuna 233 cm
Korkeus: 960 cm
Syvyys: 15 cm ja aputaso vaaka-asentoon laskettuna 50 cm

Paino 12,5 kg, telineen maksimikuormitus 60 kg

Takuu 3 vuotta, kirjautuessa 5 vuotta.
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Runko: 
harmaa (NCS 6500 efekti)

Runko: 
harmaa (NCS 6500 efekti)

Runko: 
valkoinen (RAL9016S coarse texture)

Runko: 
valkoinen (RAL9016S coarse texture)
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