
HOMEOWNERS SET
Set vsebuje 2x RPD večnamensko vrečo dimenzije 
20,3cm x 250cm. 6x Dam-it-up vreče dimenzije 
35,5cm x 66cm. Homeowners Set je pakiran v 

prenosljivi vreči dimenzije 
35,5cm x 20,3cm Dia. 
Teža 3,8kg.  #08-043349.95€ Kit

Povlecite trakove iz notranjosti, kot je 
na sliki

Zunaj vrat

Garažna vrata

VTE d.o.o. Ekskluzivno
Pokliči za več informacij!

DAM-IT-UP VREČE
Dimenzija vreče: 35,5cm x 66cm. 25 vreč v paketu. 
Dimenzije paketa: 61cm x 91cm x 18cm. Teža 10kg. 
Po paketu (25 vreč). #08-0434

B

POPLAVNE VREČE BREZ PESKA!
Potresi, orkani, poplave kanalizacije, 
vodovodna puščanja, problemi z 
vodo,... vse to so vprašanja za tiste, ki 
se soočate z izlitjem vodo. Ne želimo 
razmišljati o njih, a se nam zgodi, 
večina od nas je slabo opremljena za 
reševanje vprašanja z  izlitjem vode. 
Tu je popoln izdelek za pomoč in napad s 
tem vprašanjem. Super absorbent polimerov 
SAP500, aktivna učinkovina je v vseh vrečah. 
Ostane kompakten in lahek, dokler ga ne 
potrebujete. Vsestranska vreča je boljša in veliko 
bolj uporabna kot standardna vreča peska. Ker ni potrebno polnjenje, lahko te vreče z lahkoto premikate, skladiščite, 
zložene in nameščene so lahko v ozkih prostorih. Uporaba teh vreč, je kot ovira za zaščito vstopnih poti, kjer teče voda, 
zaščita okoli tesnila vrat pred vetrom in dežjem, zaščiti garažna vrata in varujejo pred vdorom vode. Zavihajte vrečko in 
jo vstavite v odtočno cev ali WC za zaščito vašega doma iz odpadnih vod, ki vstopajo skozi kanalizacijski sistem. Pravilno 
nameščene vreče RPD (v kompletu homeowners) nudijo oviro na dnu standardne (5m) dvo garažne avtomobilske garaže. 
Ko ste končali z vrečami, jih položite zunaj (za 3 dni), kjer se bodo popolnoma posušile. Ko se posuši jih je mogoče 
reciklirati. Enostavno za uporabo, enostavno za odstranjevanje, brez vseh težav in teže polnila vreče peska.

Naraste 10cm v 
višino.

119.95€

“Super absorbent (polimer)
aktivira z vodo.

Ustvaril zaščito, 
okoli vašega doma”NUJNO

IMETI

EM

ERGENCY ESSENTIALS

Takojšna zaščita

Reagira z vodo

Paket...
25 Dam-It-Up Vreč!

Paket...
25 Dam-It-Up Vreč!

Takojšna zaščita

Reagira z vodo



EUROPE

Pakiranje na 1x Paleti:

80 x Dam-It škatel v vsaki škatli 25kom.
Skupno 2000kom
Teža palete - 800Kg

Gašper Heybal – Sales Manager
Mobile: +386 41 612 898
Email – gasper.heybal@voodootactical.eu
Web – www.voodootactical.eu
VTE d.o.o. 


