WALL - léces falburkoló rendszer
Név: Díszléc szerelőléccel
Kód: ET-WA-FR-LEC

Ár

Vad Tölgy

7.620 Ft/db

Tölgy
Cseresznye

8.890 Ft/db

Vad Feketedió
Feketedió

Érvényes: 2022.07.14. napjától

10.795 Ft/db

MŰSZAKI RAJZ

MŰSZAKI TARTALOM
Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x30x25

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség
Tölgyfa / Natúr - Matt lakk / 0 (CSI) / Hossztoldott
Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Tartozékok

Szerelőléc

Szállítási információk

1/2 oldal

Szerelési-Tisztítási útmutató
Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a
helytelen rögzítésből származó károkra nem tudunk
felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Javasolt lécközök 45mm

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek kültéren és magas páratartalmű helységben nem használható!
A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

2/2 oldal

WALL - léces falburkoló rendszer
Név: Panel díszléccel, 45 fokos, jobbra futó
Kód: ET-WA-FR-J45

Ár

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Tölgy

124.460 Ft/db

Tölgy
Cseresznye

143.510 Ft/db

Vad Feketedió
Feketedió

169.545 Ft/db

MŰSZAKI RAJZ

MŰSZAKI TARTALOM
Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x742x32

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség
Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Panel: Tölgyfa / ÉjFekete - Matt lakk / 1 (OMB)
Hossztoldott
Lécek: Tölgyfa / Natúr - Matt lakk / 0 (CSI) Hossztoldott

Tartozékok

Szerelőléc

Szállítási információk

Panel mérettel számolandó, nem szétszerelhető.
Szerelés előtt a merevítő léceket el kell távolítani!
1/2 oldal

Szerelési-Tisztítási útmutató
Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a
helytelen rögzítésből származó károkra nem tudunk
felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Panel alsó-felső sarkához kifutó hosszú díszlécek szoros
illesztéssel a szerelő lécre rászorulnak.
A panel falhoz rögzítéste a hordozólécen keresztül
történik, melyet a szerelőléc eltakar

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek kültéren és magas páratartalmű helységben nem használható!
A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

2/2 oldal

WALL - léces falburkoló rendszer
Név: Panel díszléccel, 45 fokos, balra futó
Kód: ET-WA-FR-B45

Ár

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Tölgy

124.460 Ft/db

Tölgy
Cseresznye

143.510 Ft/db

Vad Feketedió
Feketedió

169.545 Ft/db

MŰSZAKI RAJZ

MŰSZAKI TARTALOM
Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x742x32

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség
Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Panel: Tölgyfa / ÉjFekete - Matt lakk / 1 (OMB)
Hossztoldott
Lécek: Tölgyfa / Natúr - Matt lakk / 0 (CSI) Hossztoldott

Tartozékok

Szerelőléc

Szállítási információk

Panel mérettel számolandó, nem szétszerelhető
Szerelés előtt a merevítő léceket el kell távolítani!
1/2 oldal

Szerelési-Tisztítási útmutató
Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a
helytelen rögzítésből származó károkra nem tudunk
felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Panel alsó-felső sarkához kifutó hosszú díszlécek szoros
illesztéssel a szerelő lécre rászorulnak.
A panel falhoz rögzítéste a hordozólécen keresztül
történik, melyet a szerelőléc eltakar

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek kültéren és magas páratartalmű helységben nem használható!
A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

2/2 oldal

WALL - léces falburkoló rendszer
Név: Panel díszléccel, függőlegesen futó,
sorolható
Kód: ET-WA-FR-SFF

Ár

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Tölgy

124.460 Ft/db

Tölgy
Cseresznye

143.510 Ft/db

Vad Feketedió
Feketedió

169.545 Ft/db

MŰSZAKI RAJZ

MŰSZAKI TARTALOM
Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x754x32

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség
Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Panel: Tölgyfa / ÉjFekete - Matt lakk / 1 (OMB)
Hossztoldott
Lécek: Tölgyfa / Natúr - Matt lakk / 0 (CSI) Hossztoldott

Tartozékok

Szerelőléc

Szállítási információk

Panel mérettel számolandó, nem szétszerelhető
Szerelés előtt a merevítő léceket el kell távolítani!
1/2 oldal

Szerelési-Tisztítási útmutató
Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a
helytelen rögzítésből származó károkra nem tudunk
felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Panel mindkét szélétől a második díszléc szerelhető,
szoros illesztéssel a hordozó lécre rászorul.
A panel falhoz rögzítéste a hordozólécen keresztül
történik, melyet a díszléc eltakar

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek kültéren és magas páratartalmű helységben nem használható!
A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

2/2 oldal

WALL - léces falburkoló rendszer
Név: Panel díszléccel, függőlegesen futó, önálló
elem
Kód: ET-WA-FR-OFF

Ár

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Tölgy

124.460 Ft/db

Tölgy
Cseresznye

143.510 Ft/db

Vad Feketedió
Feketedió

169.545 Ft/db

MŰSZAKI RAJZ

MŰSZAKI TARTALOM
Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x705x32

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség
Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Panel: Tölgyfa / ÉjFekete - Matt lakk / 1 (OMB)
Hossztoldott
Lécek: Tölgyfa / Natúr - Matt lakk / 0 (CSI) Hossztoldott

Tartozékok

Szerelőléc

Szállítási információk

Panel mérettel számolandó, nem szétszerelhető
Szerelés előtt a merevítő léceket el kell távolítani!
1/2 oldal

Szerelési-Tisztítási útmutató
Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a
helytelen rögzítésből származó károkra nem tudunk
felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Panel mindkét szélétől a második díszléc szerelhető,
szoros illesztéssel a hordozó lécre rászorul.
A panel falhoz rögzítéste a hordozólécen keresztül
történik, melyet a díszléc eltakar

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek kültéren és magas páratartalmű helységben nem használható!
A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

2/2 oldal

