Mazumtirdzniecības cenu lapa pretslīdes gumijas un abrazīva sliekšņiem.
Cena EUR (iekļaujot PVN) par 5m gumijas rulli. Apmaksa ar pārskaitījumu, preces saņemšana Ikšķilē
Kontaktēties: Iveta Pakalna mob: +371 2 9138260 iveta.pakalna@gmail.com
www.kapnustils.lv
SLIEKSNIS L
Intensitāte ***

Īpašības: Dziļas rievas, augsta izturība ar kāpņu maliņu

Cena EUR ar PVN/ rullim 5m
44,77 EUR

Gumijas slieksnis L ir paredzēts, lai segtu trepju malas, lai palielinātu gājēju drošību. To lieto uz trepēm,
grīdām, uz keramikas flīzēm, lakotām koka kāpnēm u.c. Materiāls ir izturīgs pret UV starojumu.
Zem gumijas ir līmes slānis, tas ir mitruma - un sala izturīgs.
Viens rullis 5m x 3ruļļi = 15m Kāpnēm vidēji 14 - 15 pakāpieni 3ruļļi būs pa 1m uz 15pakāpieniem.
SLIEKSNIS BIS
Īpašības: Dziļas rievas, augsta izturība
Cena EUR ar PVN/ rullis 5m
Intensitāte ***

43,20 EUR

Gumijas slieksnis L paredzēts, lai segtu trepju malas, palielinātu gājēju drošību, to lieto uz trepēm, grīdām,
keramikas flīzēm, lakotām koka kāpnēm u.c. Materiāls ir izturīgs pret UV starojumu vai novecošanu.
Zem gumijas ir līmes slānis, tas ir mitruma - un sala izturīgs. Viens rullis 5m x 3ruļļi = 15m 15pakāpieniem
SLIEKSNIS SMART
Īpašības: Mazs un šaurs profis
Cena EUR ar PVN/ rullis 5m
Intensitāte **

30,86 EUR

Gumijas slieksnis SMART ir paredzēts izmantot kāpnēm un grīdām, lai samazinātu risku paslīdēt.
To var izmantot tikai plakanām virsmām , kā piemēram: dabiskā akmens, keramikas vai flīžu virsmām,
lakota koka vai metāla.Viens rullis 5m x 3ruļļi = 15m Kāpnēm14 - 15 pakāp. 3ruļļi būs pa 1m uz 15pakāp.
SLIEKSNIS KORUND
Intensitāte **

Īpašības: Raupja virsma pārklāta ar korundu

Cena EUR ar PVN/ 91cm 1gab
Profila garums 91cm 14,70 EUR/gab

Gumijas slieksnis SMART ir paredzēts izmantot kāpnēm un grīdām, lai samazinātu risku paslīdēt.
To var izmantot tikai plakanām virsmām , kā piemēram: dabiskā akmens, keramikas vai flīžu virsmām,
lakota koka vai metāla. Profils ir izturīgs pret UV starojumu, sala un laika apstākļiem.
Var izmantot gan iekštelpām gan ārā.

SLIEKSNIS QUARTZ
Intensitāte **

Cena EUR ar PVN/ 91cm 1gab

Īpašības: Neslīd saskarsmē ar kailām kājām

Profila garums 91cm 13,80 EUR/gab

Slieksnis QUARTZ ir pārklāts ar īpašu materiālu, nonākot saskarē ar basām tam ir pretslīdēšanas īpašība.
Ideāls risinājums vannas istabas grīdām, kāpnēm, terasēm un baseiniem.To var līmēt uz plakanas virsmas,
dabiskā akmens, keramikas flīžu, lakota koka vai metāla.Izturīgs pret UV star., sala uc laika apstākļiem.
** augstai satiksmes intensitātei, viesnīcām, restorāniem, birojiem.
*** ļoti augstas satiksmes intensitātei, iepirkšanās centriem, lidostām, lielām biroja ēkām.
CAURSPĪDĪGA PAŠLĪMĒJOŠA AIZSARGPLĒVE KĀPNĒM
Aizsargplēvei ir divas funkcijas, tā aizsargā pret palīdēšanu un novērš virsmu pret skrāpējumiem.
Līmes slānis nodrošina vieglu montāžu. Noņemot nepaliek līmes. Var arī izmantot, lai aizsargātu kāpnes.

platums 25, 30, vai 35cm x garums 65cm
Izmēri Cena ar PVN
65 x 25cm 8,10EUR/gab
65 x 30cm 8,25EUR/gab
65 x 35cm 8,50EUR/gab

