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LISTWY MASKUJĄCE PRZYPODŁOGOWE I OBEJMY
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi
w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne
wymagają zabudowania. Do tego celu służą
listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede
wszystkim eliminujące konieczność wybijania
rowków w ścianach.
SLF 2000 – uniwersalna listwa przypodłogowa
wykonana z profilu z przyścienną uszczelką wargową, której zadaniem jest kompensacja nierówności ściany, profil ma wysoką odporność
na uderzenia i występuję w jedenastu wzorach
z odpowiednimi kształtami
SLT 2000 – profil ma cechy SLF 2000 i jest wy-

posażony w taśmę przylepną do mocowania
wykładziny
SLL 2000 – listwa maskująca stosowana przy
układaniu dodatkowego kanału kablowego (zalecane wymiary 30 x 30 mm) albo przy kładzeniu trzeciej rury
SLF 28-2000 – listwa stosowana do maskowania rur średnicy do 28 mm. W przypadku tego
profilu rezygnuje się z obejm narożnych, aby
uzyskać maksymalną ilość miejsca w narożnikach
SLHW – listwa przypodłogowa z wytrzymałego tworzywa drzewnego, dostępna do wyboru
w wersji naturalnej lub oklejanej fornirem

Kolorystyka listew w palecie – 11 kolorów

Poglądowy schemat montażu listew osłonowych
Listwy maskujące przypodłogowe

Nazwa

SLF 2000

SLT 2000

SLL 2000

Długość [mm]

SLF 28-2000

Wysokość [mm]

Obejma do montażu listwy SLF

od 90 do 127

Szerokość [mm]

od 39 do 46

Materiał

tworzywo sztuczne

Kolory

11 kolorów wg palety

Ilość w opakowaniu [szt]

10 (dla obu długości)

Typ obejmy

2150, 2250

2450

Certyfikaty

mocowanie
śrubami
lub wkrętami

ISO 9001:2000
Obejmy do mocowania listew maskujących

Nazwa

Obejma 2450

Rodzaj
Stosowanie
Przeznaczenie

Funkcja

Obejma 2150

Obejma 2250

Obejma 2151

Obejma 2152

otwarta

zamknięta

otwarta do narożników

po ułożeniu rur

przed
ułożeniem rur

po ułożeniu rur

do rur do
Ø 28 mm

do rur do Ø 22 mm
i systemów prasowanych do Ø 18 mm

Mocowanie

dyble gwoździowe
element przesuwany o regulowanej wysokości z blokadą

Ilość w opakowaniu [szt]
Certyfikaty

106

SLHW

2000, 4000
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