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Verwijder, indien aanwezig, de huidige beschermdop uit de buis.

Ronde poot
Meet de inwendige diameter van de buis met een schuifmaat.
Tussen 10-14mm?  Kies dan voor de Footfixx Hollow Small.
Tussen 14-20mm?  Kies dan voor de Footfixx Hollow Medium.
Tussen 20-30mm?  Kies dan voor de Footfixx Hollow Large,

KleineKleiner dan 10mm, groter dan 30mm of twijfelt u? Stuur ons een foto met afmetingen en we helpen u graag!

Vierkante poot
Meet de inwendige maat van de buis met een schuifmaat.
Ga uit van de lengte en breedte, maar meet ook de diagonaal van de buis.
Tussen 10x10-13x13mm?  Kies dan voor de Footfixx Hollow Small. (max. 15mm diagonaal)
Tussen 14x14-19x19mm?  Kies dan voor de Footfixx Hollow Medium. (max. 21mm diagonaal)
Tussen 20x20-30x30mm?  Kies dan voor de Footfixx Hollow Large, (max. 30mm diagonaal)

LLet op:  Het kan zijn dat de diagonale maat groter is dan het basisdeel toelaat. Dit
     kan gemakkelijk worden opgelost door de binnenmaat van de poot te
     verkleinen, met bijvoorbeeld een stukje PVC slang of foam. Neem contact
     met ons op over de mogelijkheden.

Voorbeeld: De poot heeft een binnenmaat van 19x19mm, dan is de Footfixx Hollow
       Medium het juiste product. De diagonaal van de poot zal echter 26½mm
                zijn. De Footfixx Hollow Medium zal niet tot zover uit kunnen draaien. Door een
                                stukje PVC slang of foam om het basisdeel te doen, hoeft de Footfixx Hollow minder
                ver uit te draaien om vast te gaan zitten.

                Stuur ons bij een afwijkende maat, of bij twijfel, een foto van het meubel, de
                onderkant van de poot en de afmetingen van zowel de binnenkant als de buitenkant
                van de holle buis. Vaak is er wel een alternatieve oplossing te verzinnen!

De Footfixx Hollow is niet te gebruiken bij druppelvormige, ovale & rechthoekige poten. Hier kan vaak
gebruik worden gemaakt van de Footfixx Wood, welke in de huidige kunststof dop kan worden vastgeschroefd.

                                    Gewone Footfixx Hollow of de Footfixx Hollow HPF?
                  In de meeste gevallen voldoet de gewone Footfixx Hollow prima. De HPF versie
                  is een speciale uitvoering vooral voor gebruik op scholen, in kantines, etc. Om
                  ongeoorloofd verwijderen te voorkomen, is het beschermvoetje niet met de
                  hand los te halen. Inclusief ø31mm beschermvoetje. 

Welk beschermvoetje kies ik?
Elk basisdeel wordt compleet geleverd met een beschermvoetje. Bij de
FFootfixx Hollow HPF is dit altijd een beschermvoetje van ø31mm. Bij de
gewone Footfixx Hollow is er de keuze uit een ø28mm of ø34m voetje.Hoe groter
het beschermvoetje, hoe beter de druk wordt verdeelt en hoe beter uw meubel dus
ook schuift en beschermt! Het is ook geen raar gezicht als het beschermvoetje groter is
dan de poot. Het voetje loopt langzaam aan breder uit.
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