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FIBER 3001 FIBER 9001

FIBER 5001

FIBER 9001

Holle �ber
Gereedschappen met glasvezelversterkte polyamide steel.
Het zijn lichte, holle stelen die 2 tot 3 maal sterker zijn dan 
houten stelen. 

STERKER DAN HOUT

Fiber kern
Assortiment van spaden, voorhamers, klassieke hamers, hak- en 
kloofbijlen die voorzien zijn van een steel met glasvezelkern omringd
door PVC. Deze stelen zijn 5 maal sterker dan houten stelen. 

STERKER DAN HOUT

Volle �ber
Assortiment van professionele spaden en hamers met een volle 
glasvezelsteel. Deze stelen zijn vervaardigd uit homogene getrokken
glasvezel, 100% parallel en continu.  De stelen zijn minstens 10 maal 
sterker dan houten stelen.

STERKER DAN HOUT

FIBER 3001

Een glasvezelsteel is uit miljoenen haar�jne glasvezels getrokken 
en door middel van een epoxyhars uitgehard in een microgolfoven,
zodat er geen luchtbelvorming tussen de vezels is.
Hierdoor worden in de lengte gebarsten stelen uitgesloten.

Bekijk deze test via de QR code of https://www.youtube.com/watch?v=bj6Fxw9Pju8

FIBER 5001

FIBER 9001

Holle �ber
Gereedschappen met glasvezelversterkte polyamide steel.
Het zijn lichte, holle stelen die 2 tot 3 maal sterker zijn dan 
houten stelen. 

STERKER DAN HOUT

Fiber kern
Assortiment van spaden, voorhamers, klassieke hamers, hak- en 
kloofbijlen die voorzien zijn van een steel met glasvezelkern omringd
door PVC. Deze stelen zijn 5 maal sterker dan houten stelen. 

STERKER DAN HOUT

Volle �ber
Assortiment van professionele spaden en hamers met een volle 
glasvezelsteel. Deze stelen zijn vervaardigd uit homogene getrokken
glasvezel, 100% parallel en continu.  De stelen zijn minstens 10 maal 
sterker dan houten stelen.

STERKER DAN HOUT

FIBER 3001

Een glasvezelsteel is uit miljoenen haar�jne glasvezels getrokken 
en door middel van een epoxyhars uitgehard in een microgolfoven,
zodat er geen luchtbelvorming tussen de vezels is.
Hierdoor worden in de lengte gebarsten stelen uitgesloten.

Bekijk deze test via de QR code of https://www.youtube.com/watch?v=bj6Fxw9Pju8

HOLLOW FIBER
•  � berglass reinforced polyamide 

handle
•  light hollow handle, 2 to 3 times 

more resistant than a wooden 
handle

•  use: shovels, � at rim shovels 
and brooms

A fiberglass handle consists of millions of very fine glass fibers and hardened 
by means of an epoxy resin in a microwave, to make sure there are no air bubbles 
between the fibers. This prevents spades from bursting in the longitudinal direction.

FULL FIBER
• � berglass, 100 % homogeneous 

drawn, parallel and continuously
•  use: range of professional spades 

and hammers
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between the fibers. This prevents spades from bursting in the longitudinal direction.

FIBER 5001

FIBER 5001

FIBER 9001

Holle �ber
Gereedschappen met glasvezelversterkte polyamide steel.
Het zijn lichte, holle stelen die 2 tot 3 maal sterker zijn dan 
houten stelen. 

STERKER DAN HOUT

Fiber kern
Assortiment van spaden, voorhamers, klassieke hamers, hak- en 
kloofbijlen die voorzien zijn van een steel met glasvezelkern omringd
door PVC. Deze stelen zijn 5 maal sterker dan houten stelen. 

STERKER DAN HOUT

Volle �ber
Assortiment van professionele spaden en hamers met een volle 
glasvezelsteel. Deze stelen zijn vervaardigd uit homogene getrokken
glasvezel, 100% parallel en continu.  De stelen zijn minstens 10 maal 
sterker dan houten stelen.

STERKER DAN HOUT

FIBER 3001

Een glasvezelsteel is uit miljoenen haar�jne glasvezels getrokken 
en door middel van een epoxyhars uitgehard in een microgolfoven,
zodat er geen luchtbelvorming tussen de vezels is.
Hierdoor worden in de lengte gebarsten stelen uitgesloten.

Bekijk deze test via de QR code of https://www.youtube.com/watch?v=bj6Fxw9Pju8

FIBER CORE
• � berglass core surrounded by PVC
•  use: range of spades, hammers, 

sledges, splitting mauls and axes

5× 10×
STRONGER  
THAN WOOD
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FIBERGLASS HANDLES

Bekijk deze test via de QR code of https://www.youtube.com/PoletQualityProducts
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VIA THE QR CODE OR ON
WWW.YOUTUBE.COM/POLETQUALITYPRODUCTS

VIEW THE TEST


