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Pintoja vahingoittamatta - Ei jätä jälkiä!

Ei
työkaluja

Kiinnittyy
tukevasti

Irtoaa
siististi

Kylpyhuoneen pienet
lankakoukut

Kylpyhuoneen iso
kaksoiskoukku

Kylpyhuoneen iso
metallikoukku

Kylpyhuoneen
keskikokoiset koukut

Kylpyhuoneen isot
pyyhekoukut

Pitovoima

450g

1.8kg

2.2kg

1.3kg

2.2kg

Muut koot/värit

Saatavilla myös
keskikokoisena

Saatavilla myös
pronssin värisenä

Saatavilla myös
isokokoisena

Saatavilla myös
keskikokoisena

Saatavilla myös
pienikokoisena

Pyyhkeet,
kylpytakki

Käytettäväksi
keskikokoisten
ja isojen
kylpyhuonekoukkujen
kanssa

Sopii erinomaisesti
ripustukseen

Pesusieni, harjat,
lasta, pesulappu

Pyyhkeet,
kylpytakki

Pesusieni, harjat,
Pesusieni, harjat,
pyyhkeet, kylpytakki pyyhkeet, uimapuvut

Kylpyhuoneen
täyttöpalat

Älä käytä
seuraavilla pinnoilla:

Pintoja vahingoittamatta - Ei jätä jälkiä

Karkeat seinät tai
epätasaiset pinnat

Maalatut seinät

Maalattu/lakattu puu

Maalattu kiviharkko tai betoni

Tapetti

Laatta
Tiili

Metalli

Lasi

Sileät, pehmeät pinnat

Laminaatit

Muut karkeat pinnat
ja pinnat, joihin liima
ei tartu

(useimmat muovit, akryyli, PVC, PE, PP)

Kankaat

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Käyttövinkkejä

Miten kylpyhuoneessa käytettävä Command™tuote puhdistetaan?

• Odota maalaamisen jälkeen
seitsemän (7) päivää ennen
käyttöä.
• Älä ripusta arvokkaita tai
korvaamattomia esineitä tai
kehystettyjä kuvia.
• Kiinnittäminen ja käyttö
-9 °C ... +50 °C.
• Odota kiinnittämisen jälkeen
vuorokausi ennen käyttöä.

Liu’uta kylpyhuoneessa olevaa Command™-tuotetta ylös ja nosta
se pois seinältä (liimapinnalla varustettu kiinnityskanta jää
seinälle). Muoviset kylpyhuonekoukut ja -telineet voidaan pestä
astianpesukoneen yläkorissa. Puhdistuksen jälkeen liu’uta koukku
tai teline takaisin kiinnityskantaan.

Mikä on sopiva vaihtokiinnityspala Command™tuotteelle kylpyhuoneessa?
Kiinnitä Command™-koukut ja -telineet uudelleen kylpyhuoneeseen
Command™-kiinnityspalojen avulla.

Voiko Command™-tuotteita kiinnittää
suihkutilaan?
Kyllä. Command™-kiinnityspalat ovat vedenkestäviä ja ne on
suunniteltu pysymään tiukasti kiinni kosteissa tiloissa. Ne pitävät
testatusti paremmin kuin imukupit.
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Sisä- ja
ulkokäyttöön

Taulujen kiinnitys

Koristeellinen

Kirkas

Yleiskäyttöön

Kylpyhuone

Ulkokäyttöön

Johto

Sisäkäyttöön

Sisäkäyttöön, ei
kylpyhuoneeseen
tai kosteaan
ympäristöön

Sisäkäyttöön, ei
kylpyhuoneeseen
tai kosteaan
ympäristöön

Sisäkäyttöön, ei
kylpyhuoneeseen
tai kosteaan
ympäristöön

Sisä- ja
ulkokäyttöön

Sisä- ja
ulkokäyttöön

Sisäkäyttöön

X

X

Vedenkestävät
kiinnityspalat
Sopii erinomaisesti Valokuvakehykset
ripustukseen

Sisustusesineet

Valot

Luudat

Pyyhkeet

Valoketjut

Johdot

Taulut

Kranssit

Korut

Päähineet ja takit

Kylpytakit

Valoköydet

Valoketjut

Peilit

Takit

Asusteet

Avaimet

Pesu- ja
hankaussienet

Kranssit

Canvas

Avaimet

Avaimet

Asiakirjapitimet

Saippua ja
peseytymistarvikkeet

Kausiluonteiset
sisustusesineet

Julisteet

Laukut ja reput

Kranssit

Toimistotarvikkeet

Meikit

Juhlakoristeet

Seinäkellot

Korut

Sisustusesineet

Laukut ja reput

Lasten kylpylelut

Grillausvälineet

Kirjeet

Huivit ja asusteet

Siivousvälineet

Suihkutilan tai
allaskaapin säilytys

Lämpömittari

Sisustusesineet

Lintulauta

