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Link do produktu: https://www.ilistwy.pl/wysokie-listwy-przypodlogowe-p-60.html

Listwa przypodłogowa wzór
L23 - 2.5 mb
Cena brutto

46,37 zł

Cena netto

37,70 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

L23

Opis produktu
Na tej podstronie naszego sklepu internetowego można znaleźć wyjątkowy produkt, jakim jest listwa przypodłogowa L23.
Została ona wykonana z bardzo wysokiej jakości płyty MDF, dzięki czemu charakteryzuje się trwałością i odpornością na
uszkodzenia. Aby zapewnić jej jeszcze większą wytrzymałość, a zarazem estetyczny wygląd, została ona polakierowana
trzema warstwami wysokiej klasy lakieru poliuretanowego w kolorze białym. Taka dodatkowa ochrona zapewnia jej odporność
na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne.
Dostępne u nas listwy MDF, takie jak prezentowany tutaj model L23 świetnie sprawdzą się jako element wykończeniowy do
różnego typu podłóg. Dostępne są w różnych szerokościach - 16, 19, 22, 25 i 30 milimetrów, dzięki czemu z łatwością
dopasujesz taką, jaka odpowiada Twoim wymaganiom i potrzebom. W przypadku modelu L23 możliwe jest również dobranie
konkretnej wysokości - od 60 do 300 milimetrów.
Listwy wykonywane są na indywidualne zamówienie, a czas realizacji wynosi od 5 do 10 dni roboczych.

Wysokiej jakości listwa przypodłogowa L23 - 2.5 MB
Listwy przypodłogowe są jednymi z ostatnich elementów, które instaluje się po zakończonej budowie czy remoncie mieszkania
lub domu. Stanowią one świetny element wykończeniowy, który umożliwia skuteczne ukrycie różnego rodzaju niedoskonałości
oraz zamaskowanie miejsca łączenia podłogi ze ścianą. Oprócz tego prezentują się one doskonale - dostępna na tej podstronie
listwa charakteryzuje się oryginalnym wzorem, dzięki czemu z całą pewnością wpłynie na charakter pomieszczenia, w którym
zostanie ona zainstalowana.

Dlaczego warto nam zaufać?
Ponieważ działamy na rynku już od bardzo długiego czasu, stale zapewniając naszym klientom dostęp do bardzo wysokiej
jakości elementów wykończeniowych, dzięki którym mogą oni skutecznie upiększyć swoje mieszkanie.
Opinie osób, które zdecydowały się dokonać u nas zakupu, są bardzo pozytywne. Najczęściej w ich treści można znaleźć
pochwały dla profesjonalizmu obsługi i szerokiego asortymentu. Bardzo często pojawia się też wzmianka o atrakcyjnych
cenach w jakich można nabyć u nas produkty.
Dostępne szerokości modelu L23

16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
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Wysokość modelu L23:
60mm - 300mm
Listwy MDF produkowane na indywidualne zamówienie, czas realizacji od 5 do 10 dni roboczych

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Grubość listwy w mm: 16 mm , 19 mm , 22 mm , 25 mm , 30 mm
Wysokość listwy w mm: 60 mm , 80 mm , 100 mm , 120 mm , 140 mm , 150 mm , 180 mm
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