Supermaty maty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Odbojnica stalowa szczotkowana 200 cm
Szerokość: 110mm, Mocowanie: normalna,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/odbojnice/odbojnica-stalowa-szczotkowana-116_934.html#/szerokosc-11
0mm/mocowanie-normalna
Cena:

146,00 zł brutto

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Szerokość

Mocowanie

110mm

samoprzylepna

cena brutto
172,00 zł

110mm

normalna

146,00 zł

170mm

samoprzylepna

264,00 zł

170mm

normalna

224,00 zł

220mm

normalna

290,00 zł

220mm

samoprzylepna

342,00 zł

330mm

normalna

436,00 zł

330mm

samoprzylepna

512,00 zł

Informacje
Odbojnica stalowa szczotkowana efektownie wygląda i doskonale zabezpiecza ściany przed
wszelkiego rodzaju przypadkowymi zabrudzeniami i otarciami.

Cechy produktu
Długość

200 cm

Szerokość

110 mm

Wysokość

1 mm

Waga

1,5 kg

Zastosowanie

Wewnątrz

Opis produktu
Nowoczesny element dekoracyjny orz praktyczne rozwiązanie. Odbojnica ścienna stalowa szczotkowana jest pomysłem na zabezpieczenie ścian przed otarciami
czy ubrudzeniem. takie produkty dedykowane są miejscom, gdzie przestrzegane są rygorystyczne normy budowlane. Rozwiązanie to jest możliwe do
użytkowania przez wiele lat.
Montaż to sposób na samodzielną zabawę. Odbojnica występuje w dwóch wariantach- tej z klejem montażowym oraz w formie samoprzylepnej.
Dostępna szerokość: 110mm, 170mm, 220mm, 330mm
Dostępna długość: 2m
Transport:Listwy długie 200 cm koszt przesyłki dłużycowej 65 zł brutto. Listwy długośći 300 cm 98 zł.
W przypadku długich elementów w ilości od 2 do 50 szt - Proszę pytać o koszt dostawy przed zakupem.
Nie sprzedajemy tego modelu na odcinki. Na zamówienie można wyproduktować długość 300 cm - prosimy o zapytanie.
Odbojnice ścienne możemy zamocować na dwa sposoby:
- w wersji samoprzylepnej za pomocą przyklejonej do odbojnicy taśmy montażowej,
- za pomocą kleju montażowego.
Przed dokonaniem czynności montażowych należny zadbać aby ściana była prosta i gładka bez nierówności, które mogą utrudniać kontakt kleju lub taśmy
montażowej ze ścianą (w przypadku nierównych ścian zalecamy montaż odbojnic na kleju montażowym). Ważne jest przygotowanie powierzchni montażu przez
jej zagruntowanie, umożliwi to optymalnie związanie się kleju lub taśmy montażowej ze ścianą.

