
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
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MANCHES CREUX
• outils avec manche en polyamide 

renforcé de � bre de verre.
• des manches légers, 2 à 3 fois plus 

résistant que le bois.
• utilisation: pelles et balais

Un manche en fibres de verre est constitué de millions de fibres de verre très 
fines et trempé par le biais d’une colle époxy dans le four à micro-ondes, pour qu’il ne 
se forme pas de bulles d’air entre les fibres. Ainsi, des manches qui se fendent dans la 
longueur sont éliminés.

MANCHE EN FIBRE DE VERRE
• es manches sont fabriqués en � bres 

de verre homogènes, étirées, 
100 % parallèles et continues

• utilisation: assortiment du bêches 
et marteaux professionnels
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zodat er geen luchtbelvorming tussen de vezels is.
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NOYAU EN FIBRE DE VERRE
• pourvu d’un manche avec noyau 

en � bre de verre enrobé de PVC
• utilisation: assortiment du bêches,  

masses, marteaux classiques et 
haches et merlins
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Bekijk deze test via de QR code of https://www.youtube.com/PoletQualityProducts

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

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.

FIBER 5001

FIBER 9001

FIBER 3001

PAR LE BIAIS DU QR CODE OU
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REGARDEZ CE TEST


