Narzędzia malarskie
Tutaj znajdziesz informacje o tym, jakich narzędzi używać do malowania elewacji, aby Twoja praca była
jak najbardziej efektywna.
Twardo stój na ziemi, a jednocześnie sięgaj wysoko! - czyli coś o kijach teleskopowych
Dzięki profesjonalnym narzędziom - a takimi z pewnością są kije teleskopowe marki Wooster zobaczysz, że malowanie elewacji nie tylko nie musi być trudne, kosztowne (wynajęcie specjalnej ekipy),
ale także, że możesz z pomocą najnowszych technologii wykonać tę pracę sam. Poniżej przedstawiamy
najnowsze produkty, które warto mieć w swoim "składziku".
Teleskopowy kij malarski z wkręcanym gwintem i płynną regulacją Quick-Lok® #R075
Polecamy kij malarski z wkręcanym metalowym gwintem, który jest doskonałą inwestycją – pasuje do
większości narzędzi malarskich, zatem mamy gwarancję, że nie będziemy musieli od razu kompletować
całego zestawu, jak to nieraz bywa przy zakupie kija teleskopowego, do którego nie pasują używane
przez nas dotychczas narzędzia.
Długi i bardzo poręczny, pozwoli nam dotrzeć do trudnodostępnych powierzchni bez zbędnego
wchodzenia na drabinę. Włókno szklane, z którego jest zbudowany, sprawia, że jest jednocześnie
bardziej wytrzymały, ale i lekki – tak, by i praca była lżejsza.
Charakteryzuje się płynną regulacją Quick-Lok; nie „zacina się”, posiada opatentowany
systemzapinania, co gwarantuje szybkie zabezpieczenie bez możliwości rozregulowania.
Do tego możliwość przedłużenia kija Wooster aż do 244 centymetrów!

Profesjonalny kij malarski z gwintem systemowym Sherlock GT Convertible
Posiada dwa systemy zapięcia: standardowy gwint i system sherlock GT, który dodatkowo zapobiega
obracaniu się, wyłamywaniu, czy spadaniu wałka i innych narzędzi. Jest to dodatkowa wygoda; dzięki
temu nie musimy się martwić, że w czasie malowania będziemy musieli jakkolwiek dokręcać narzędzia.
Stabilny montaż zapewnia szybsze i sprawniejsze malowanie i nawet trzymając kij tylko za samą
końcówkę, drugą sięgając wysoko, mamy pewność, że narzędzie jest stabilne i zawsze umieszczone pod
takim kątem, pod jakim chcemy. Docenimy to zwłaszcza malując na wysokości, czy też chcąc oprzeć kij
tak, aby miec pewność, że się nie obróci i nie wymaże nam chociażby ściany na inny kolor, niż to było
planowane. Dzięki dołączonej przejściówce (w zestawie) możemy uzyskać standardowy gwint, który
pozwoli na przymocowanie do niego szeregu narzędzi do malowania, sprzątania i nie tylko, a nasz kij
posłuży nam jako ich przedłużenie!
Jeśli zależy nam na bardzo dużej rozpiętości, powinniśmy wybrać właśnie kij teleskopowy Sherlock GT rozkłada się na długość dwukrotnie wiekszą, niż pierwotna! Dodatkowo mamy do wyboru aż cztery
opcje długości kija: od 122 do nawet 488 centymetrów! Jednocześnie mamy pewność, że nie będziemy
musieli wszędzie "paradować" z prawie pięciometrowym kijem, gdyż na przykład na czas transportu, czy
chcąc go schować w garażu, możemy go złożyć tak, by mieścił się w każdym pomieszczeniu.
Obok dużego zasięgu, będącego zdecydowaną zaletą tego produktu, należy również przyznać
producentom, że bardzo postarali się, jeśli chodzi o jego stabilność i poręczność. Pomaga w tym
wspomniany wcześniej bezkonkurencyjny system zapięcia sherlock GT, jak również jego heksagonalny
kształt, który sprawia, że kij malarski doskonale "się trzyma", trudno go uszkodzić, jest gruby i nie
wykrzywia się. Pozwala to na przykład na mocowanie do niego także cięższych narzędzi bez obawy o jego
konstrukcję, czy strachu, że zwyczajnie spadną nam na głowę w czasie pracy... Z nowoczesnym
systemem zapinania i stabilną konstrukcją kija Sherlock GT mamy pewność, że bierzemy się do pracy w
sposób odpowiedni i... odpowiedzialny! To ważne, dlatego że prace na wysokościach wymagają
specjalnego zabezpieczenia, tymczasem z kijem teleskopowym marki Wooster możemy być spokojni o
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nasze bezpieczeństwo, gdy stojąc na ziemi, malujemy na wysokości - choć możemy rzecz jasna sięgać i
wyżej, używając do tego rusztowania.

Kij teleskopowy jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla zawodowców, jak i - a może zwłaszcza - dla
amatorów. Przy jego pomocy bowiem nie tylko łatwo pomalujesz elewację - odnowisz także wnętrze
swojego domu czy ogrodzenie. Jego główne zalety to:
• stabilność (zapewnia dokładną i bezpieczną pracę);
• wygoda w użytkowaniu (jest lekki i poręczny, łatwo się myje);
• ułatwianie pracy (sięga do naprawdę trudno dostępnych miejsc);
• wielość możliwości zastosowania - kij teleskopowy nie musi nam służyć wyłącznie do malowania możesz go używać np. do ściągania pajęczyn w wysokich pomieszczeniach, czyszczenia szybów
wentylacyjnych, a nawet do strącania z drzew na przykład owoców czy jemioły.
Dzięki uniwersalnej końcówce i swej lekkiej konstrukcji doskonale sprawdza się również w pracach
porządkowych: możemy przytwierdzić do niego rozmaite szczotki (polecamy Wooster Work Horse),
mopy (Wooster Dust Eater, Wooster Aeroduster), a nawet szpachelki (Wooster Sky Scraper), co pozwoli
na zdrapanie i doczyszczenie uciążliwego brudu, niepotrzebnych resztek tynku itp. z miejsc,
z którymi standardowe narzędzia sobie nie poradzą.
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