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UNIQ COVER STØVDØRE MED LYNLÅSE

Støvdør med u-åbning
Hurtig og let beskyttende plastfilm med lynlås, for eksempel til afdækning af 
døråbninger under renovering. Den u-formede åbning gør det muligt at tape 
rundt om hele dørkarmen, hvilket giver maksimal forseglingsevne.

XL støvdør  med u-formet åbning
Ekstra stor støvdør. Med hurtig og let beskyttende plastfilm samt lynlås, for 
eksempel til afdækning af døråbninger under renovering. Den u-formede åb-
ning gør det muligt at tape rundt om hele dørkarmen, hvilket giver maksimal 
forseglingsevne.

Støvdør med L-formet åbning
Hurtig og let beskyttende plastfilm med lynlås, for eksempel til afdækning af 
døråbninger under renovering. Støvdøren har L-formet åbning.

Varenavn Varenr. DB. nr Mål
UniQCover dør m. U-åbning 4190000003 1899653 220x115 cm

Varenavn Varenr. DB. nr Mål
UniQCover XL-dør m. u-åbning 4190000005 1899658 220x450 cm

Varenavn Varenr. DB. nr Mål
UniQCover støvdør m. L-åbning 4190000004 1899654 220x115 cm

UNIQ COVER støvdøre består af en hurtig og let beskyttende plasticfolie med lynlås, fx 
til afdækning af døråbninger ved støvende arbejde. Plastfolien forhindrer spredning af 
støv og andet skidt til andre rum, imens det gør passage ind og ud af rummet nemt.

Støvdør med I-formet åbning
Hurtig og let beskyttende plastfilm med lynlås, for eksempel til afdækning 
af døråbninger under renovering. Støvdøren har I-formet åbning.

Varenavn Varenr. DB. nr Mål
UniQCover støvdør m. I-åbning 4190000007 2211590 220x115 cm
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UNIQ COVER - STØVVÆGGE
UniQCover Støvvæg sæt
UniQCover - komplet sæt. Lav dit eget rum lige der, hvor arbejdet 
skal foregå. Undgå støv andre steder! Støvvæggen er monteret på 
ganske få minutter og efterlader ikke mærker på hverken væg eller 
loft. Bemærk: 4 stolper medfølger. 

Varenavn Varenr. DB. nr Mål
UniqCover støvvæg-sæt 4190000001 1899646 4x5 m

Derfor 
UNIQ COVER
• Hurtig og let at 

montere
• Letter passage 

imellem rum
• Minimerer 

rengøring efter 
arbejdet

Opdeling af rum

Nem passage mellem rum

Byg et rum i rummet

Byg en korridor

Nem pasaage mellem rum 
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Kontakt

Hovedkontor
FF TOOL • Lundeborgvej 14 • 9220 Aalborg Øst    
Telefon +45 98 58 11 00  
www. fftool.dk •  tool@fftool.dk

Konsulent Jylland
Jacob B. Christensen
Tlf.:   5171 3862
Mail: jacob@fftool.dk

Selvklæbende lynlås (2-pak)
Kraftig selvklæbende lynlås, til montage på plast alt efter ønske. 
Kan skabe en gennemgang på: Højde 2 meter. 

Tætningsliste
Forseglingsstang af aluminium med skumgummiprofil. Kan fast-
gøres til aluminiumstøtte til at give en endnu mere effektiv støv-
beskyttelse.

Konsulent Fyn / Sjælland
Jørgen Holm
Tlf.: 3056 5440
Mail: jorgen@fftool.dk

Varenavn Varenr. DB. nr Mål Antal
UniQ Cover lynlås 4190000002 1899650 7,6x210 cm 2 stk. 

ANDET TILBEHØR

Varenavn Varenr. DB. nr Mål
UniQ Cover loftliste, tætning 4190000006 1899662 1,4 m

Priser er excl. moms. Der tages forbehold for prisændringter, fejl i tekst og billeder samt udgåede og udsolgte varer. 


