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STÄDSYSTEM Ø50 MM

MUNSTYCKEN - GOLVSTÄD
FLNO

CLBZ

PTNO

CLNO

PLNO

TFNO

STNO

CONO

STÄDBÖJ OCH STÄDRÖR

MUNSTYCKEN - BÄNKSTÄD ADAPTER/KOPPLINGAR
STAD

MUHO

CLPF

CLBE/CLPI

COKL

HOCO

PIDI

CLBE-050 städböj passar med CLPI-050 tvådelat städ-
rör och CLPI med golvmunstycke FLNO och FLNZ.

CLPF-050 helt städrör i aluminium med golvmun-
stycke.

FLNO-050 golvmunstycke passar med samtliga 
städrör utom CLPF.

HOSR
Lajacs egentillverkade ergonomiska 
slangrulle med svart antistatisk slang 
(AHNO). 

Passar med CLBE städböj och CLPI två-
delat städrör samt flertalet bänkstäd-
munstycken tillsammans med MUHO 
slangmuff.

Finns även i ATEX-klassat utförande.
Båda modellerna levereras vägg-
monterad som standard,
men kan beställas för 
takmontage eller 
monterad på 
HOSA arm.

Med hjul och borstlist som standard. Gummilist finns som tillval.

HOSA
Förlängnings-
arm till HOSR
slangrulle.

CLBZ-050 borste 90° för 
städrör eller slang med 
STAD+MUHO.

PTNO-050 spaltmun-
stycke för slang med 
MUHO.

CLNO spaltmunstycke 
för slang med MUHO.

PLNO-050 rörmunstycke 
för städrör eller slang 
med STAD+MUHO.

TFNO-050 fogmunstycke 
för städrör eller slang 
med STAD+MUHO.

STNO-050 spaltmun-
stycke för städrör eller 
slang med STAD+MUHO.

CONO-050 spaltmun-
stycke för städrör eller 
slang med STAD+MUHO.

STAD-050 metalladapter 
att koppla slang med 
bänkstädmunstycken.

MUHO-050 antistatisk 
slangmuff mellan adap-
ter STAD och slang.

COKL klaffventil med 
övergång spännbands-
kant till städsystem.

HOCO slangkoppling för 
anslutning mellan slang 
och PIDI.

PIDI-050 anslutning mel-
lan HOCO och samtliga 
städrör.

Notera att flertalet munstycken också passar med CLBE städböj.

Exempel (fr. vänster):
Slang AHNO
Slangmuff MUHO
Adapter STAD
Spetsmunstycke CONO

Exempel (fr. höger):
Kalffventil COKL
Slangkoppling HOCO
Slang ANHO
Slangkoppling HOCO
Adapter PIDI

CLPA & CLPC
CLPA-050 och CLPC-050 hela städrör som passar 
med golvmunstycke FLNO och FLNZ.

CLBR CLBR-038-050 borste 45° 
för slang med MUHO.


