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Samostatná PVC lišta Linear
samolepicí pro kartáčky šíře 4.8mm

PP lišta s kartáčkem výšky 5 - 18 mm

Samostatná PVC lišta Linear
do drážky 3 mm - pro kartáčky šíře 4.8mm
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Kompletní lišta LINEAR s kartáčkem 11mm - do drážky
barva: bílá, černá, hnědá / délka lišty 215 cm

37,45 Kč/ks
pro Česko

1,498 Eur/ks
pro Slovensko

2,14053,50
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Kartáček se aplikuje do níže uvedených plastových profilů Linear do drážky
nebo samolepicích

Flexibilní kartáčky na sítě proti hmyzu

Unikátní produkt pro výrobce sítí proti hmyzu. Kartáčky drží

zástěnu proti hmyzu ve drážce, nedochází k deformaci

zástěny ani při vysokém větru a turbulencích, výborně

zatěsňují a zadržují hmyz. Obvykle se kombinují 2 velikosti

s rozdílnou výškou 2 mm.

název sklon
šíře
mm

výška
mm

cívka karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SK48x1000x45° 45
o 4.8 10 500 1000 m 13.30 0.530 C �

SK48x1200x45° 45
o 4.8 12 500 1000 m 13.80 0.550 C �

Technické parametry
A šířka základny 4,8 mm
B  tloušťka základny 0,65 ± 0,1 mm
C  výška základny 2,5 mm
D  výška vlasu 10, 12 mm
E  úhel 45°
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nahrazuje „flexibilní kartáčky proti hmyzu”
uvedené v Katalogu 2013/14 na str. 54!

vyšší kvalita za stejnou cenu !

Samolepicí flexibilní kartáčky LINEAR

původní akryl

nové lepidlo UV hotmelt

grouphomesafe

� doplňují řadu kartáčků s extra vysokým vlasem

� díky prošití drží lépe svůj tvar, vhodné pro výšky vlasu od 18 mm

� aplikuje se do T-drážky šíře 4,8 nebo 6,9 mm
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NOVINKA
NOVINKA

Novinka: NOVÉ UV stabilní

hotmelt lepidlo s vysokou

lepivostí pro kartáčky LINEAR!
hotmelt ěNové UV stabilní lepidlo postupn

nahrazuje akrylové lepidlo kartáčk Linear.ů

Kartáčky s akrylovým lepidlem lut krycí(ž á

pásk budou postupn nahrazovány kartáčkya) ě

s l (bílá krycí páska)UV epidlem .

UV stabilní hotmelt lepidlo:

�má vyšší lepivost

�odolává vyšším teplotám

� je ur eno pro naro né exteriérovéč i č

aplikace.

Na vy dání rádi zašleme vzorky. P edžá ř

zavedením do výroby doporu ujeme kartáčekč

vyzkoušet.

Tyto tenší, méně robustnější lišty mohou být skvělou

alternativou LT lišt prezentovaných na straně 56

Katalogu 2013 / 2014.

Barevné provedení PP lišt perfektně vyhovuje

požadavkům na moderní designové interiérové aplikace.

představujeme novou těsnicí PP lištu Linear do drážky 3 mm

s kartáčkem výšky 5 - 18 mm, délka lišty 215 cm:

*) WF - s fólií uprostřed
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Flexibilní kartáčky pro posuvné aplikace
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ZAVEDENO2015

ZAVEDENO2015

sleva
-30%

+ kartáček výšky 11 mm je v liště pevně
zafixován, není již tedy nutno konce
fixovat

+ pružná kotevní část je určena do drážky
3-3.5mm x 8 mm, lištu není nutno do
drážky zatloukat, spíše natlačit

+ snadné zkrácení lišty na požadovanou
délku

-  omezený výběr kartáčků - jen 3 barvy
-  pouze 11 mm výška vlasu

Kompletní lišta Linear s kartáčkem výšky 11mm do drážky

délka
cm

barva
karton/

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

215
bílá, sv.hnědá,

tm.hnědá,šedá
300 ks 46,00 1,840 C � N

215
bílá, sv.hnědá,

tm.hnědá,šedá
300 ks 49,00 1,960 C � N

215
bílá, sv.hnědá,

tm.hnědá,šedá
300 ks 51,00 2,040 C � N

215
bílá, sv.hnědá,

tm.hnědá,šedá
300 ks 55,00 2,200 C � N

215
bílá, sv.hnědá,

tm.hnědá,šedá
300 ks 76,00 3,040 C � N

PP11 lišta s kartáčkem výšky 15 mm

PP11 lišta s kartáčkem výšky 18 mm

název

PP11 lišta s kartáčkem výšky 5 mm

PP11 lišta s kartáčkem výšky 8 mm

PP11 lišta s kartáčkem výšky 12 mm

9Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12
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název barva
šíře
mm

výška
mm

cívka karton MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,8 x 1300 T-FOOT s prošitím še 4,8 13 100 200 m 10,40 0,416 C � N

4,8 x 2500 T-FOOT s dvoj. prošitím še 4,8 25 300 600 m 13,30 0,530 C � N

4,8 x 2500 T-FOOT WF* s prošitím še 4,8 25 300 600 m 15,50 0,620 C � N

6,9 x 2500 T-FOOT s dvoj prošitím še 6,9 25 250 500 m 17,70 0,710 C � N

6,9 x 2500 T-FOOT s dvoj.prošitím če 6,9 25 250 500 m 18,40 0,735 C � N

délka cm barva lišty
karton

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

210 bílá, hnědá 250 ks 30,00 1,200 C � -20%

drážka mm délka cm barva lišty
karton

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

3 210 bílá, šedá, hnědá 250 ks 35,00 1,400 C � -20%

Aktualizujeme nabídku

a snižujeme ceny LINEAR

z Katalogu 2013/14 str. 52

zlepšujeme

kvalitu lepidla
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