
C
þi orizontal: îmbinarea peretelui cu tavanul/ pardoseala sau 
la îmbinarea a doi pereþi;

Csuprafaþa concavã a baghetei mascheazã lipsa unui unghi 
perfect þi eventualele neregularitãþi rezultate prin tãierea 
materialelor folosite la acoperirea suprafeþei suport;

Cse utilizeazã cu urmãtoarele tipuri de materiale de finisaj: 
faianþã, gresie sau lemn;

Cmontatã la îmbinarea peretelui cu pardoseala, bagheta 
pentru muchii interioare are rol de plintã, ceea ce permite 
întreþinerea zilnicã a curãþeniei în spaþiile care altfel sunt 
dificil de întreþinut;

Cdisponibilã într-o gamã variatã de culori uni þi marmorate, 
permite asortarea cu baghetele pentru muchii exterioare;

se utilizeazã la finisarea muchiilor interioare din plan vertical 

*Cotele sunt exprimate în milimetri. 

Descriere þi funcþionalitate:

C
realizeazã joncþiunea dintre pereþi, dintre pardosealã þi 
perete sau dintre tavan þi perete, finisând elegant unghiurile 
interioare;

Cse monteazã cu urmãtoarele materiale de finisaj: placã 
ceramicã, piatrã naturalã, mochetã, lemn – materiale cu 
grosimea maximã de 12 mm.

bagheta concavã Magnum pentru muchii interioare 

 Baghetã concavã din pentru muchii interioare - ETIPVC 
 Baghetã concavã Magnum din pentru muchii interioare - EKIPVC 

Baghete din PVC pentru muchii interioare

Specificaþii tehnice complete ºi detalii despre caracteristicile ºi utilizarea produselor pot fi obþinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro 
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Baghetã concavã din cu rãºinã 
ABS pentru muchii interioare, 

adâncime 9mm, culori uni

PVC 

Baghetã concavã din 
pentru muchii interioare, 

adâncime 9mm, culori marmorate

PVC folio

EKI120ETI090

Baghetã concavã Magnum din cu 
rãºinã ABS pentru muchii interioare, 

adâncime 12mm, culori uni

 PVC 

Baghetã concavã Magnum din
 pentru muchii interioare, 

adâncime 12mm, culori marmorate

 PVC 
folio  10

Montaj cu
adeziv

Paletã
cromaticã

Placã
ceramicã

Perete

Utilizare la
interior

Caracteristici
generale

Întreþinere
facilã

Simultan
cu placarea

Simultaneous Fit

ETI EKI

Produsele în culorile marcate cu portocaliu, se aflã permanent în stocul nostru.!
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Notã tehnicã:

ETI090Scara 1:1

1. Portiune  exterioara  concava  cu rol estetic si de 
mentinere a  curateniei (plinta)

2. Rizuri pentru o aderenta  buna la adezivul folosit
3. Baza stantata pentru o mai buna fixare în adeziv
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