Buddy – en stryktålig kompis.
Får kabeln att glida smidigare.

Får kabeln att glida smidigare.
Lika enkelt som det är att dra ut kabeln ur vår nya förpackning Buddy, lika
enkelt är det att snurra tillbaka den. Denna stryktåliga kompis älskar alla
väder och skyddar effektivt kabeln från smuts och damm. Känner du inte
för att umgås är den som gjord att förvara på en hylla – och skulle du en dag
tröttna helt, är Buddy dessutom gjord av återvunnen plast och 100 % förnybar.
En friktionsfri vänskap, helt på dina villkor.

Buddy
Användning
Speciellt lämpad för servicemontörer
och butiksförsäljning.
För mer information om kablar, se datablad
för respektive produktfamilj.
Mått
B × H × D = 21 × 32 × 29 cm
Miljödeklaration
Buddy
Godkännande

Egenskaper
• Kabeln rullar lätt, både ut och in.
• Skyddar mot smuts, damm, fukt

och väta.
• Plats för att fästa kabelände.
• Kabeln är enkel att komma åt

eftersom en sida är löstagbar.
• Av 100 % återvunnen plast och kan

återvinnas igen.
• Tål tuffa tag tack vare sin runda

form av hårdplast.
• Kan staplas eller kopplas ihop i par.

Benämning

Yttermantel färg

Standardlängd m

E-nummer

DATAKABLAR
Buddy Cat.6-PURE U/UTP Dca

Blå

200

4955809

Buddy Cat.6A-PURE U/FTP Dca

Blå

120

4955819

Med reservation för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen
och/eller eventuella normförändringar.

Två varumärken
– en företagsgrupp.
För de flesta inom den svenska elbranschen
är vi kända för att tillverka kvalitetskablar för
energiförsörjning under varumärket Draka.
Vad färre kanske vet, är att vi även är en del av
världens största kabeltillverkare – Prysmian Group.
Det gör oss till en ännu starkare partner och
ger oss möjlighet att bredda vårt utbud.
Som nu, när vi ger dig ett smakprov på vårt
kommande sortiment för Telekom under
varumärket Prysmian. Självklart med samma
höga kvalitet och all den service du kan tänkas
behöva – före, under och efter installation.
Precis som vanligt.

Draka Kabel AB
Kundtjänst 0380 – 55 42 00
customerservice.se@prysmiangroup.com
www.draka.se

