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Link do produktu: https://www.ilistwy.pl/listwy-lakierowane-mdf-p-47.html

Listwa przypodłogowa wzór
L55 - 2.5 mb
Cena brutto

145,20 zł

Cena netto

118,05 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

L55

Opis produktu
Listwa przypodłogowa jest niezbędnym wykończeniem nadającym estetyczny wygląd każdemu pomieszczeniu. Dzięki niej
możliwe jest zadbanie o detale, które wbrew pozorom są niezwykle istotne, ponieważ wpływają na dopełnienie aranżacji
wybranego wnętrza. Oferowana w naszym sklepie internetowym listwa charakteryzuje się precyzyjnym i starannym
wykonaniem z najlepszych technologicznie materiałów, co wpływa na jej odporność oraz trwałość. W wyniku tego możliwe jest
jej komfortowe użytkowanie przez długie lata, co przekłada się na opłacalność jej zakupu.

Listwa MDF L55 – jakość i styl
Materiały użyte do wykonania oferowanych u nas listew przypodłogowych MDF L55 są odporne na działanie różnego rodzaju
czynników zewnętrznych, co świadczy o ich wysokiej jakości. Produkt pokryty jest aż trzema warstwami niezwykle twardego
lakieru poliuretanowego, który dodatkowo zwiększa jego wytrzymałość.

Listwa przypodłogowa wzór L55 – 2.5 mb
Oferowane w asortymencie naszego sklepu listwy przypodłogowe wyróżniają się eleganckim i minimalistycznym stylem, który
jest połączeniem klasyki z odrobiną nowoczesności. Dzięki temu produkt idealnie sprawdza się w wielu wnętrzach, zarówno
tych znajdujących się w domu lub mieszkaniu, jak i biurze. W wyniku tego z pewnością dopasujesz listwę do zaplanowanej
aranżacji i uzyskasz pożądany efekt, z którego będziesz w pełni usatysfakcjonowany. Znajdujące się u nas produkty zadowolą
nawet najbardziej wymagających klientów – stale zyskują na popularności i zdobywają pozytywne opinie użytkowników.
Dodatkowym atutem proponowanych przez nas listew MDF L55 jest atrakcyjna cena, która znacząco zachęca do ich wyboru.
Jej wysokość została ustalona z uwzględnieniem potrzeb naszych klientów, którym zależy na zakupie dobrej jakości produktów
za niewielka kwotę. Jeśli podczas przeglądania naszego asortymentu listew będziesz mieć jakiekolwiek pytania, możesz się z
nami skontaktować w celu otrzymania fachowej porady będącej ułatwieniem w podjęciu najlepszej decyzji.
Dostępne szerokości modelu L55
40 mm
Wysokość modelu L55:
100mm
Listwy MDF produkowane na indywidualne zamówienie, czas realizacji od 5 do 10 dni roboczych

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Grubość listwy w mm: 40 mm
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Wysokość listwy w mm: 100 mm

Dane techniczne
Właściwości techniczne listew i ćwierćwałków:
Posiadają 3 warstwy lakieru.
Pochodzenie surowca - Polska.
Specjalne frezy poprawiające mocowanie do ścian.
Impregnacja oraz malowanie
Każda listwa oraz ćwierćwałek jest dwukrotnie pokryty podkładem poliuretanowym z utwardzaczem a
następnie warstwą 2-składnikowego białego lakieru w półmacie.
Standardowo wszystkie listwy malujemy w kolorze białym.
Dodatkowe Informacje:
Każda listwa, ćwierćwałek pakowany jest w rękaw foliowy.
Każda listwa posiada frezowanie standardowe od lewej strony, istnieje możliwość wykonania
większego frezu na schowanie przewodu np: antenowego - usługa bez dopłaty.
Do każdego zamówienia dodajemy nieodpłatnie lakier zaprawkowy.
Dodatkowe usługi za dopłatą:
Istnieje możliwość zamówienia listwy, ćwierćwałków w dowolnym kolorze według wzorników
kolorystycznych: NCS, RAL, ICA, Flügger, Tikkurila - Cena listwy w kolorze wynosi 30%, kolor
ciemny 40% dopłaty do ceny listwy w kolorze białym.
Dodatkowe zabezpieczanie listwy przeciw wilgoci izolatem - dopłata 1 zł/mb.
Różna wysokość - cena do ustalenia.
Możliwość robienia listew na płytach ognioodpornych i wilgocioodpornych - cena podstawowa
danej listwy plus 30%.
Możliwość robienia listew wg projektu.
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