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Link do produktu: https://www.mardomdecor.com.pl/listwa-oswietleniowa-dwustronna-led-ql017-pure-p-650.html

Listwa oświetleniowa
dwustronna LED QL017
Pure
Cena brutto

75,62 zł

Cena netto

61,48 zł

Cena poprzednia

82,21 zł

Czas wysyłki

1 do 5 dni roboczych

Numer katalogowy

QL017

Kod producenta

QL017

Producent

Mardom Decor

Wysokość [cm]

10

Głębokość [cm]

2,5

Opis produktu

Listwa PURE
oświetleniowa LED Mardom Decor
QL017
Symbol: QL017

Materiał: PolyForce (polimer HD)
Powłoka: biała, gładka, przystosowana do malowania, pokryta farbą podkładową ułatwiającą malowanie
Listwy są oklejane taśmą odblaskową, poprawiającą skuteczność odbicia światła.
Właściwości: lekka, twarda, odporna na wodę i wilgoć, odporna na zmywanie, niepalna oraz nietoksyczna
Zalecany klej: montażowy Mardom Decor Fix oraz Mardom Decor Fix EXTRA do wykonania połączeń
Producent: Mardom Decor
Kolekcja sztukaterii Mardom Decor Elite Listwy Przypodłogowe
Listwa przygotowana do montażu standardowej taśmy LED.
Projekt: Tomek Rygalik

Wymiary: 100 x 25 mm
Długość: 200 cm
Gatunek: I
Cena za 1 metr długości, sprzedaż w odcinkach 200 cm
Do malowania farbami wodnymi: akrylowymi, silikonowymi, lateksowymi
Zalety: Wysoka twardość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
W odróżnieniu od listew przypodłogowych z MDF, nasz produkt jest całkowicie odporny na działania wody i można je
montować w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, kuchnie, pralnie, przedsionki
Łatwe w montażu
Stanowią eleganckie wykończenie płytek ceramicznych
Doskonała jako cokół wykończeniowy do różnego rodzaju podłóg
Doskonałe do ukrycia i zamaskowania kabli elektrycznych itp.
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Zalecany sposób obliczania zapotrzebowania ilości listew:
Zmierz przy podłodze i dodaj do siebie długości wszystkich ścian i odejmij szerokość drzwi lub otworów.
Na straty i wykonanie połączeń należy przewidzieć 5-10%.

Zalecane kleje i ich zużycie
Zalecanym klejem montażowym jest Mardom Decor Fix.
Wydajność kleju to 10 mb z tuby.
Do wykonania skutecznych połączeń pomiędzy listwami, koniecznym jest użycie kleju Mardom Decor fix EXTRA.
Wydajność kleju to 50 połączeń z tuby.
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