Mikado
Mikado is een universele handdoekhouder voor wandbevestiging en voorzien voor plaatsing vóór of
boven elke radiator, of vrijstaand zonder radiator
Mikado bestaat in 2 lengtematen: 55 of 85 cm
Lengte 55 cm bestaat uit 1 muurplaatje, 1 muurbeugel en 1 rondhout
Lengte 85 cm bestaat uit 2 muurplaatjes, 2 muurbeugels en 1 rondhout

MATERIAAL

- het muurplaatje is een gegoten aluminium stuk voorzien van een rond en een ovaal schroefgat voor
horizontale positionering
- de muurbeugel is gemaakt uit een aluminium extrusieprofiel en is voorzien van 4 stelschroefjes M4 voor
montage aan het muurplaatje en voor het vastzetten van de stok uit rondhout ø 18 mm
- meegeleverd per muurplaatje: 2 schroeven, 2 rondellen en 2 pluggen ø 8 mm voor normaal stabiele muren
- per verpakking: één inbussleutel 2 mm

AFWERKING

- de muurbeugel is gelakt in de kleur verkeerswit (RAL 9016) satijnmat / gelakt in de kleur … (zie
kleurenkaart). De coating is een krasvaste polyesterlak, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en
gebakken bij 200°C. UV-bestendig volgens ASTM G53 / in geanodiseerd aluminium natuurkleur / in
geborsteld roestvast staal-look / verchroomd
- de stok is uit eik / es / notelaar en voorzien van een matte, niet zichtbare beschermlaag
(tweecomponenten
PUR acrylharslak)
UITVOERING VAN DE INSTALLATIE
- het muurplaatje wordt waterpas geplaatst en door middel van de meegeleverde schroeven, of door
middel van andere aan de wand aangepaste bevestigingsmiddelen, zorgvuldig vastgezet
- de positie van de beugel wordt gekozen in functie van de voorkeur van de klant: links of rechts van een
verticale wandradiator / boven een horizontale wandradiator / zonder radiator op een door de klant
bepaalde plaats / tegen een badkamermeubel / in eender welke andere geschikte positie
- de uitvoering met stoklengte 55 cm mag met één beugel geplaatst worden
- de uitvoering met stoklengte 85 cm dient altijd met 2 beugels geplaatst te worden
- de stok wordt in de beugel(s) geschoven zonder deze te beschadigen en vastgezet in de positie gelijk met
het uiteinde van de muurbeugel(s) / met lichte oversteek t.o.v. de muurbeugel(s) / in een positie volgens de
voorkeur van de klant
- de muurbeugel wordt vastgezet op de muurbevestiging d.m.v. 2 stelschroefjes en de inbussleutel
- de stok wordt vastgezet op de muurbeugel d.m.v. 2 stelschroefjes en de inbussleutel
Fabrikant: Jaga
Model: Mikado

