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 Protectie rotunjită din aluminiu eloxat pentru trepte ceramice- LRA
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sunt concepute pentru a proteja şi finisa elegant marginea 
treptelor ce urmează a fi placate (zona cea mai expusă deteriorării 
şi alunecării);

finisează trepte acoperite cu plăci ceramice cu grosime maximă de 
10 mm;

rizurile cu care sunt prevăzute aduc un plus de siguranţă în 
utilizare, datorită rolului antiderapant şi rezistenţei la uzură;

se montează odată cu materialul de finisaj al treptei (plăci 
ceramice sau parchet).
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Descriere şi funcţionalitate:
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LRA105

LDA105LDA LRA

Adhesive

Montaj cu
adeziv

Caracteristici
generale

Interior şi
exterior

 Floor

Pardoseală

 mica Tire leC

Placă
ceramică

Economic

o cw so tL

Simultan
cu placarea

Simultaneous Fit

Trafic
intens

Rezistent
la zgârieturi

2,5LDA105 81, 83, 92 10

Cod produs
Lungime
     (m) Cod culoare Descriere produs

Aceste produse se află permanent în stocul nostru.!

 Ambalare
buc./cutie

2,5LRA105 10

Scara 1:1 LRA105

1. Rizuri antiderapante care conferă  rezistenţă  mecanică
2. Latură verticală ce protejează plăcile de pe contratreaptă
3. Talpă  de  susţinere cu rol antitorsiune
4. Bază ştanţată cu rol de fixare în  adeziv
5.Cavitate  care  "îmbracă"  plăcile de pe contratreaptă şi care are rol de 

susţinere a întregului ansamblu

*Cotele sunt exprimate în milimetri. 
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Notă tehnică:
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Notă tehnică:
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Protecţie dreaptă, din aluminiu 
natural pentru trepte ceramice, 

16x10 mm

Protecţie dreaptă, din aluminiu 
natural pentru trepte ceramice, 

22x12 mm

Protecţie rotunjită, din aluminiu 
natural pentru trepte ceramice 

39x10 mm
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