
Vlakspatel Flexogrip AluStar  
De slimme oplossing voor hoogwaardige plamuuren 
pleisterwerkzaamheden

Markeerpijl voor 
gecentreerde 
adapteropzet 

Nieuw geïntegreerde 
clips verhinderen ongewild 

loskomen van de doppen 

Eigenschappen 

 Zeer ergonomische, robuuste en toch lichte aluminium handgreep om  krachtenbesparend  
 bijzonder vlak te geleiden 

 Wisselbladsysteem voor 0,3 en 0,5 mm dikke speciale RVS-bladen voor aanzetvrij  
 gladmaken van plamuur tot kwaliteitsniveau Q4 of scherphoekig natrekken van pleister  
 met één gereedschap 

 Gereedschapsadapter voor gebruik met alle STORCH LOCK-IT-telescoop-verlengstaven  
 voor eenvoudig bewerken van plafonds of hoge muurdelen

Met vervangbare bladen



Stempel van de handelaar

Malerwerkzeuge  
& Profigeräte GmbH 

Pijkestraat 122, bus 001 
B - 9041 Oostakker

Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99

info@storch.be 
www.storch.be

Benaming Breedte Art.-Nr. Reserve messen   
0,3 mm 
afgerond

Reserve messen   
0,5 mm 
recht

Vlakspatel 
Flexogrip AluSTAR  
volledig met blad 
0,3 mm afgerond 

15 cm 32 62 15 32 63 15 32 64 15

25 cm 32 62 25 32 63 25 32 64 25

40 cm 32 62 40 * 32 63 40 32 64 40 *

60 cm 32 62 60 * 32 63 60 32 64 60 *

80 cm 32 62 80 * 32 63 80 32 64 80 *

100 cm 32 62 90 32 63 90 32 64 90

125 cm 32 62 92 32 63 92 32 64 92

150 cm 32 62 95 32 63 95 32 64 95

Benaming Art.-Nr.

Adapter voor STORCH 
LOCK-IT telescoop- 
verlengstaven 
te gebruiken vanaf 
breedte 25 cm

32 62 00 *

Set Flexogrip AluStar 
in de koffer, incl.
telescopische staaf, 
alu 70 cm LOCK-IT 
Andere inhouden zijn 
gemarkeerd *. 32 62 99

Verlengstav voor 
Vlakspatel Flexogrip 
AluSTAR 32 62 01

Gebruiksvoorbeelden

Met 0,3 mm zeer flexibel blad 
	Natrekken van plamuurvlakken 
	Decoratietechnieken

Met 0,5 mm flexibel blad 
	Natrekken en gladmaken 
 van pleister

Verdere voordelen 

	Stijve aluminium-behuizing met  
 lange levensduur 

	Bladen gemaakt van speciaal  
 gelegeerd, onthard en dus 
 slijtvast roestvrij staal - dus geen  
 verbranden van oppervlakken en  
 geen ongewenste sporen van  
 slijtage 

	Bladwisselsysteem voor eenvoudig  
 vervangen van versleten bladen  
 of voor veelzijdig gebruik met  
 verschillende bladdiktes 

	In breedtes van 15 tot 150 cm  
 verkrijgbaar, dus geschikt voor  
 rationeel uitvoerbare gedetailleerde  
 werkzaamheden op grote vlakken

Bij grote breedtes geleiding met twee handen 
om krachten te besparen

Kleine breedtes ook ideaal voor hoogwaardige 
decoratietechnieken

0,3 mm blad met ronde hoeken voor glad 
natrekken en weinig nabewerken
0,5 mm blad met rechte hoeken voor scherp 
natrekken van bijvoorbeeld kalk-cement- en 
wapeningspleister

Eenvoudige bewerking van plafonds en hoge 
muurdelen zonder ladder met de adapter voor 
FlexoGrip Alustar voor afzonderlijk verkrijg- 
bare LOCK-IT telescoop-verlengstaven


