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Link do produktu: https://e-listwy.pl/listwa-karniszowa-krome-k10040b-p-1497.html

Listwa karniszowa KROME
K10040B
Cena brutto

167,00 zł

Cena netto

135,77 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

K10040B

Producent

KROME

Długość listwy

240cm

Kolor RAL

9003

Opis produktu
Listwa Karniszowa K10040B czarna (100x40x2400mm)
Biała listwa Karniszowa do samodzielnego malowania (farbami akrylowymi), która idealnie wpasuje się w nowoczesne bądź minimalistyczne
wnętrze. Zastosowanie wysokiej gęstości polistyrenu pokrytego cienką warstwą polimeru gwarantuje wyjątkową odporność na uszkodzenia i
ścieranie. Listwy KROME są w 100% odporne na wilgoć czy ataki grzybów i pleśni.
K10040B w kolorze czarnym to prostota i funkcjonalność w jednym. Smukła, prosta forma i jej idealne rozmiary pozwalają zamaskować karnisze,
a także dodają wnętrzu całkiem nowego, niepowtarzalnego charakteru. Idealnie nadadzą się w twoim domu, mieszkaniu bądź biurze, gdzie będą
wyjątkową ozdobą ścienną.
Elegancja, jakość i funkcjonalność w jednym!
Wymiary:
Wysokość : 100 mm
Szerokość: 40 mm
Długość: 2400 mm
Materiał: Polistyren wysokiej gęstości
Powłoka: Czarna RAL 9005
Właściwości: Odporne na wilgoć i uderzenia
Atuty listew KROME
Dużym atutem naszych listew jest wykonanie ich z wyjątkowo lekkich materiałów, co ułatwia ich instalację. Materiały, z których wykonane są
listwy, gwarantują najwyższą jakość wykończenia oraz dbałość o najmniejsze szczegóły. Dzięki wysokiej klasy materiałom z których są
wykonane i obecności polistyrenu wysokiej gęstości są bardzo trwałe i odporne na uszkodzenia czy wilgoć. Dzięki temu będą służyć wiele lat
dodając szyku i wyrazu każdemu wnętrzu.
Drugim atutem jest fakt, iż sa pomalowane na biało, dzięki czemu są gotowe do montażu od razu po zakupie. Szukasz innego koloru? Nasze
listwy możesz pomalować na każdy kolor. Jedyne co nas ogranicza to nasza wyobraźnia i pomysłowość właściciela lub architekta. Ważne, by
odbyło się to przy użyciu farby do wnętrz niezawierającej rozpuszczalników. Polecamy farby wodne, sylikonowe oraz lateksowe. Masz
wątpliwości czy wybrana farba jest odpowiednia? Skonsultuj się z naszymi doradcami. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.
Prosty i łatwy montaż - wyjątkowy efekt
Produkt jest pomalowany na biało, co czyni go gotowym do montażu. Dzięki swojej wyjątkowej lekkości listwy KROME są bardzo łatwe w
instalacji. Jest to wartość dodana naszych listew, która nie ujmuje im elegancji ani jakości. A wszystko dzięki najlepszej jakości tworzywom
użytym do ich wykonania.
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