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TREND PLATNE

ks 13 60 L

Všetky farby

7,806,50Spotreba: cca 6 ks / m² vrátane 6 mm špár 
  

PLATŇA 40 x 40 x 3,8 cm

TREND platne s technológiou LeichtRein vytvárajú jednoduché moderné línie. Platne formátu 60 x 40 sú rovnakej farby v celej svojej hrúbke

vďaka inovatívnej technike spracovania EASYONE, preto rezom, alebo jemným obrúsením je možné dosiahnuť peknú pohľadovú hranu.
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BETÓNOVÝ POTER
ŠPECIAL-KLEBER

PIESKOVÉ LÔŽKOPLASTOVÉ TERČE
KLEBER 

OK OK OK OK OK

FAREBNÁ ŠKÁLA 

 Pre tento program je možné použiť tieto techniky pokládky:

inkluzív

platne od 46,80 € / m² s DPH  
  

14
L = tieto produkty sú skladom vo Wr.Neudorf (A). 

B1 / B2 / B3 / B4 = tieto produkty budú vyrobené na základe objednávky do 1 / 2 / 3 / 4 / týždňov.
 Ceny platia pri odbere zo závodu vo Wr.Neudorf v Rakúsku. 

Upozorňujeme na špeciálne vlastnosti montážneho materiálu Häusler. Viac informácií k jednotlivým technikám pokládky a cenník montážneho materiálu nájdete na www.hausler.sk

ks 16 54 L 12,4810,40Spotreba: cca 4 ks / m² vrátane 6 mm špár 
  

PLATŇA 60 x 40 x 2,8 cm

Biela melírovaná Béžová melírovaná Červená melírovaná Šedá melírovaná

( lepenie celoplošne )( lepenie na body )

Diamantová biela Strieborná Antracit

SOKLOVÁ LIŠTA  40 x 9,6 x 1 cm ks 1,1 - L 5,884,90

Upozornenie: 
Medzi jednotlivými formátmi 40 x 40 cm a 60 x 40 cm sú možné farebné odchýlky.

1 - L 29,8824,90

POHĽADOVÁ HRANA 40 cm

POHĽADOVÁ HRANA 60 cm
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IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.  

PRE PERFEKTNÉ DOKONČENIE

ZÁKLADNÝ ČISTIČ kan.1 l kanister - cca 20 - 35 m²
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Pohľadová hrana:
Polkruhový profil

2,8 cm

Pre dve pohľadové hrany
uviesť pravú alebo ľavú:

ľavá pravá

POHĽADOVÁ HRANA 40 cm príp. - - B1 9,968,30

PLATŇA FARBENÁ
V CELEJ HRÚBKE 
( iba hrúbka 2,8 cm )

INOVATÍVNA TECHNIKA PRE
TERASY, SCHODY & BAZÉNY

TREND Antracit

POHĽADOVÁ HRANA
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