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Link do produktu: https://www.mardomdecor.com.pl/listwa-oswietleniowa-dwustronna-sufit-sciana-ql002-kolekcja-duop-546.html

Listwa oświetleniowa
dwustronna sufit ściana
QL002 Kolekcja Duo
Cena brutto

77,50 zł

Cena netto

63,01 zł

Cena poprzednia

84,34 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-3 dni roboczych

Numer katalogowy

QL002

Kod producenta

QL002

Producent

Mardom Decor

Wysokość [cm]

8,5

Głębokość [cm]

8,5

Opis produktu
QL002, Listwa
oświetleniowa,
przysufitowa
Mardomnp.
Decor
zamontowaniu podwójnych źródeł światła,
oświetlone
zostaną
jednocześnie
dwie płaszczyzny
sufitpo
i ściana

Symbol: QL002
Materiał: PolyForce (polimer HD) w technologii LightGuard zapobiegającej przebijaniu światła
Powłoka: Materiał pokryty powłoką ułatwiającą malowanie, pokryta farbą podkładową ułatwiającą malowanie
Właściwości: lekka, twarda, odporna na wodę i wilgoć, odporna na zmywanie 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 Przysufitowe

Wymiary: 8,5 x 8,5 cm
Długość: 200 cm
Gatunek: I
Cena za 1 metr długości, sprzedaż w odcinkach 200 cm (1 szt. = 2mb)
Produkt przygotowany do montażu standardowych pasków LED
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
Doskonała jako listwa do wykonania podświetlenia sufitu
Doskonałe do ukrycia i zamaskowania kabli elektrycznych itp.
UWAGA:

Stosowanie nieodpowiedniego źródła światła, może spowodować odbarwienia lub odkształcenia listew.
Takie uszkodzenia wykluczone są z warunków gwarancyjnych
Zalecane źródła światła: LED
Napisz do nas, jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniej barwy i mocy świetlnej systemu.
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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%.

Artykuły o tym produkcie
http://poznan.wyborcza.pl/poznan/56,36039,19677592,listwa-oswietleniowa-ql-002-mardom,,15.html?disableRedirects=true

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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