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Link do produktu: https://www.sklep-sztukateria.pl/listwa-maskujaca-karnisz-lk-01-p-52.html

Listwa
maskująca
karnisz. LK_01
Cena brutto

10,00 zł

Cena netto

8,13 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

LK_01

Producent

BestDekor

Opis produktu
Sztukateria wewnętrzna

Listwy maskujące karnisz LED
Chcesz zamienić swoje domowe prowadnice do firan w prawdziwe dzieła sztuki? Nowoczesna listwa karniszowa z naszej oferty
to idealne wręcz rozwiązanie. Zabudowane prowadnice prezentują się zjawiskowo, są proste w montażu i nie sprawiają żadnych
problemów podczas ich malowania. Sufitowa listwa maskująca karnisz z naszej oferty wykonana jest bowiem ze styroduru XPS.
To materiał cechujący się nie tylko solidnością, ale także dużą elastycznością. Jego najważniejszą zaletą jest jednak w pełni
gładka powierzchnia, dużo estetyczniejsza niż w przypadku standardowego styropianiu.
W naszej ofercie można zamówić sufitową maskownice karniszową w wielu różnych formach, dopasowując jej styl do
indywidualnych potrzeb oraz do ogólnego wystroju wnętrza. Gwarantujemy również przystępne ceny, ekspresową dostawę i
pełną satysfakcję z każdego dokonanego zamówienia.
Cena za 1 metr bieżący listwy.
Wykonane z gładkiego styroduru XPS.
Gotowe do malowania.
Profile produkowane są w odcinkach 200cm. (+/-2cm)
Gzymsy karniszowe są nowoczesnymi elementami sztukaterii wewnętrznej.
Elementy są trwałe i elastyczne dzięki czemu nie stwarzają problemów podczas montażu.
Montowane na suficie w niewielkim odstępie od sufitu czy szynie karnisza, są w stanie zapewnić niezwykłą dekorację świetlną nadając
pomieszczeniu indywidualny, nowoczesny charakter.
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Dzięki specjalnemu wcięciu gzyms jest przystosowany pod montaż taśmy LED. Bardzo często stosowane w celu doświetlenia wnętrz.
Interesuję Cię inny wymiar ? Napisz lub zadzwoń !

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 100mm x 50mm , 110mm x 50mm , 120mm x 50mm , 150mm x 60mm , 80mm x 50mm , 70mm x 35mm

Zamów próbki !
Jeżeli chcesz mieć pewność co do najwyższej jakości naszych produktów, możesz zamówić
próbki. W skład paczki z próbkami wchodzi od 1 do 4 różnych modeli lub rozmiarów.
Cena jaka zostaje naliczona w trakcie realizacji paczki z próbkami to 25 zł (płatne przy
odbiorze) na pokrycie kosztów związanych z wysyłką.
Aby zamówić próbki wystarczy kliknąć tutaj, zostaniesz przekierowany do formularza
kontaktowego. Następnie wypełnić pole imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail a w
treści wiadomości wpisać adres na jaki mamy wysłać próbki oraz modele i rozmiary
wybranych wzorów. Np. LW_01 120mm x 35mm, GN_03 100mm x 60mm itp. Nie
wykonujemy próbek z kategorii: wspornik, zwornik, bonie, głowice, rdzenie, bazy i
kroksztyny.
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