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Glasdiktemeter voor enkel- en isolatieglas

Meetbare totale glasopbouw tot 120 mm

Meetbare glasdikte van 2 tot 
maximaal 25 mm

Alle schaalverdelingen in mm en inch

Nu ook inzetbaar bij profielen
tot 190 mm 

Ontwikkeld en geproduceerd 
door Bohle in Duitsland

Schaalverdeling in mm en in inch Snel een eenvoudig in het gebruik

Bij afname vanaf 100 stuks ook
verkrijgbaar als reclame-itemmet uw bedrijfslogo!

Glasdiktemeter - Bohle GlassCheck
De GlassCheck is geschikt voor het meten van de totale dikte van enkel- of
isolatieglas in ingebouwde toestand. Er kan een totale dikte van maximaal
120 mm gemeten worden. Daarnaast is in dit toestel een optische
glasdiktemeter geintegreerd. Daardoor is het dus ook mogelijk, de glasdikte
van de enkele glasplaten af te lezen. De GlassCheck is geschikt voor glas van
2 tot 25 mm.



Direkt telefonisch bestellen via de Telefoon  0031- 318 - 553151

Bohle GlassCheck met optische glasdiktemeter

Artikel nr.                                

BO 51 648 01 

NIEUW

Bij een minimale afname van 100 stuks bedrukken
wij uw GlassCheck naar wens, individueel met uw
eigen logo. Onderscheid u van de grote massa en
versterk met dit hoogwaardige product het imago
van uw bedrijf, of zet de GlassCheck als
handelsproduct of reclame-object in. 

Voor meer gedetailleerde informatie neemt u
natuurlijk contact met ons op.

Samengevat:

Glasdiktemeter voor enkel- en isolatieglas
Funktioneert door de (dag)lichtweerspiegeling in het glas
Ook in ingebouwde toestand te gebruiken
Meet glasdiktes van 2 tot 25 mm, en bij isolatieglas de spouw tot 24 mm
Meet totale glas opbouw tot max. 120 mm
Voor profielen tot max. 190 mm te gebruiken.
Schaalverdeling in mm en in inch
Afmeting (L x B) 315 mm x 270 mm
Materiaal: Kunststof

Firma

Klantnummer

Contactpersoon

E-Mail 

Handtekening

Art.-nr. Hoeveelheid Prijs/st. Totaalprijs

Geeft u mij a.u.b. meer Informatie omtrent
individuele bedrukking.
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Op verzoek voorzien van uw eigen Logo!

Bestelformulier
Pagina terugfaxen aan: F +31 318-519859

De bestelling gebeurd volgens de onze algemene leveringsvoorwaarden. Alle artikelprijzen zijn exclusief BTW, de levering is af magazijn en geld voor de aangegeven
verpakkingseenheid (VE). Aanbieding zo lang de Voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden. Naast de verkoopprijs berekenen wij verpakkings-, en verzendkosten ter hoogte
van devan onze ware kosten.

Plaats, datum, handtekening.


