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Iris telescoopstok
in 7 of 9 delen
lengte: 125 of 138 cm
gewicht: 205 of 212 gram
materiaal: titanium
glow-in-the-dark ringen

Iris Telescoopstok is gemaakt van lichtgewicht titanium. Beschikbaar in twee
verschillende varianten, van 7 of 9 delen lang.
Het voordeel van deze stok is dat de inschuifbare stokdelen niet klemmen, maar
vergrendeld kunnen worden. Als u de stok uittrekt, worden de delen vergrendeld.
Als u de taststok weer in elkaar wilt schuiven, hoeft u alleen maar de bovenste pal
in te drukken, waarna de verschillende onderdelen moeiteloos in elkaar schuiven.
Deze stok schuift dus niet in elkaar, zonder dat dit de bedoeling is.
Als u aan de onderkant 1 of 2 delen inschuift, kunt u de Iris telescoopstok ook als
herkenningsstok te gebruiken.
Deze Iris Telescoopstok beschikt standaard over een tikpunt. Optioneel kunt u
ook een rolpunt bestellen bij deze stok. Wij monteren deze dan op de stok voor
de levering. De telescoopstok heeft een zwart rubberen handvat voor een stevige
grip. Bovendien beschikt deze telescoopstok over een glow-in-the-dark ring bij elk
stokdeel, die oplichten in het donker (maximaal 3 uur). De stok wordt geleverd
met een bijpassende zwarte fluwelen hoes.
Specificaties:
» In 2 varianten: 7 of 9 delen;
» Lengte: 125 of 138 cm;
» Gewicht: 205 of 212 gram;
» Materiaal: titanium, aluminium kleurige delen met 2 rode ringen en een rode
onderkant;
» Zwart rubberen handvat;

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

» Schroefmontage voor penpunt en rolpunt;
» Met bijpassende zwarte fluwelen hoes;
» Glow-in-the-dark ringen die oplichten in het donker;
» Rolpunt en vaste stokpunt als accessoire leverbaar.

PRODUCTFOTO'S

Producteigenschappen
Lengte

Gewicht

Artikelnummer

125 cm (7 delen)

205 gram

700001

138 cm (9 delen)

212 gram

700002
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