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Listwa przypodłogowa
KROME P8018B CZARNA
Cena brutto

52,00 zł

Cena netto

42,28 zł

Cena poprzednia

58,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

P8018B

Producent

KROME

Kolor RAL

9005

Wysokość

80mm

Długość listwy

240cm

Opis produktu
Listwa przypodłogowa KROME P8018b CZARNA
Listwa KROME P8018B ma nowoczesne i eleganckie zaokrąglenie górnej części. Dzięki temu zyskuje wielu zwolenników nowoczesnej dekoracji
wnętrz. Jest pomalowana na biało, co czyni ją uniwersalnym dodatkiem każdego wnętrza, a także gotową do bezpośredniego montażu.
Profil listwy ma aż 18 mm co pozwala w 100% ukryć szczelinę dylatacyjną, co zyskuje uznanie każdego wymagającego Klienta. Ma optymalną 8
cm wysokość, która świetnie sprawdza się także w wysokich pomieszczeniach. Jej długość to 240 cm, co pozwala na redukcję ilości łączeń nawet
w dużych pomieszczeniach, choć zawsze można ją dowolnie dostosować i skrócić w razie potrzeby.
Wymiary:
Wysokość: 80 mm
Szerokość: 18 mm
Długość: 2400 mm
Materiał: Polistyren wysokiej gęstości
Powłoka: CZARNA
Właściwości: Odporne na wilgoć i uderzenia
Gdy chcemy nadać wyjątkowości i elegancji swojemu wnętrzu wybierzmy listwy KROME. Jest to idealna propozycja dla osób, które chcą nadać
indywidualnego charakteru swojemu mieszkaniu, domu lub firmie. Nasze listwy KROME pomagają wydobyć potencjał każdego wnętrza.
Atuty naszych listew KROME
Listwa jest w całości wykonana z surowca barwionego na kolor czarny.
Dużym atutem naszych listew jest to, że wykonane są z lekkich materiałów, przez co są niezwykle łatwe w instalacji, a dzięki temu, że są
pomalowane są gotowe do montażu.
Warto również podkreślić, iż materiały, z których wykonane są listwy, gwarantują najwyższą jakość wykończenia oraz dbałość o najmniejsze
szczegóły. Z uwagi na obecność polistyrenu wysokiej gęstości, czyli wysokiej klasy tworzywa, listwy KROME są bardzo trwałe i odporne na
uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia czy wilgoć. Dzięki temu będą służyć wiele lat dodając szyku i wyrazu każdemu wnętrzu.
Pomaluj naszą listwę KROME na dowolny kolor
Nasze listwy malujemy na biały kolor, dzięki temu są gotowe do montażu. Dodatkowo biały kolor jest odpowiedni do każdego pomieszczenia
niezależnie od koloru ściany czy podłogi, nadając charakteru i elegancji każdemu wnętrzu.
Oferowane przez nas listwy marki KROME może być pomalowana na dowolny kolor. Ważne, by odbyło się to przy użyciu farby do wnętrz
niezawierającej rozpuszczalników. Przykładami takich farb są farby wodne, farby sylikonowe oraz farby lateksowe.
Prosty i łatwy montaż - wyjątkowy efekt
Produkt jest pomalowany na biało, co czyni go gotowym do montażu. Jedyne co musimy przygotować to podłoże - przeczytaj nasz poradnik ze
wskazówkami montażu. Dzięki swojej wyjątkowej lekkości listwy KROME są bardzo łatwe w instalacji. Jest to wartość dodana naszych listew,
która nie ujmuje im elegancji. A wszystko dzięki najlepszej jakości tworzywom użytym do ich wykonania.
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