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Chi Tiết

Mẫu MOQMàu sắcKích thước Bản vẽ

1 cái660mm trắng660 xem trang 2COOL HANGER

Thiết kế đơn giản
Thiết kế tối giản và gọn đẹp của
THANH TREO phù hợp với mọi
không gian

Khả năng chịu lực tốt
≤2kg≤5kg Khả năng chịu lực tải lên đến 5kg / móc 

khi được lắp bằng vít, hoặc tối đa 
2kg / móc nếu được lắp bằng ghim

Nhựa ASA chất lượng cao
Được làm từ nhựa ASA có độ bền 
cao, chống mài mòn và ngả vàng.

Lắp đặt mọi nơi
Lắp đặt dễ dàng, thiết kế đơn 
giản cho phép lắp đặt ở mọi nơi

Vị trí móc có thể điều chỉnh
Dễ dàng điều chỉnh vị trí của
móc trên toàn bộ chiều dài
của thanh treo

Lắp đặt nhanh
Chỉ với 6 bước đơn giản

LẮP RÁP TẠI THÁI LAN

XU T XỨ TỪ NHẬT BẢN

Ưu điểm

Trang sản phẩm

THANH TREO COOL HANGER, được thiết kế bởi Fukuvi Chemical Industry là 
một phụ kiện tinh tế cho bất kỳ dự án nào. Với thiết kế đơn giản, bền chắc, cùng 
với tính năng điều chỉnh được vị trí móc giúp cho việc lắp đặt và sử dụng THANH 
TREO linh động ở mọi nơi. Cách thức lắp đặt có thể dùng neo và bắn vít, hoặc sử 
dụng ghim. Móc treo có khả năng chịu lực tải từ 2kg đến 5kg tùy theo cách lắp. 
Vật liệu được sử dụng trong sản xuất có chất lượng cao và được kiểm soát chất 
lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm, cũng như giúp khách hàng 
tin tưởng hơn vào sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm được thiết kế và thử 
nghiệm một cách tỉ mỉ để đáp ứng các quy tắc, quy định, và tiêu chuẩn cao của 
thị trường quốc tế.

Thanh treo đồ có thể điều chỉnh
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1

Chọn nơi lắp thanh treo và đánh dấu 
các vị trí khoan lỗ.

2
Mark

35

5

Bắn đầu khoan lỗ.
(Đường kính 5 mm, sâu 35 mm)

3

Lắp neo vào lỗ.

4
Normal Overstruck

Cố định móc treo bằng vít theo vị trí lỗ 
khoan vừa bắn.

5

Khả năng chịu tải trên mỗi móc
*Cố định bằng vít = 5 kg

*Cố định bằng ghim = 2 kg

Trượt móc vào khe rồi xoay theo chiều 
kim đồng hồ để cố định.

6

Tháo lớp màng bảo vệ

Gắn đầu nắp còn lại vào.

Video 
Lắp Đặt Sản Phẩm

Hướng dẫn lắp đặt

Móc treo Thanh treo

Tường

Vít + neo

 41

16.5

56 Φ
35

Thanh treo

30 30
660

Móc treo Đầu nắp

Bản Vẽ


