New Line

Colecția de profile decorative din polimer rigid
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Colecția Manavi New

Line

Profile decorative din polimer rigid
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Profile decorative de interior – Manavi New Line – Inovație și versatilitate

A

tunci când vine vorba despre amenajările interioare, alegerea
elementelor decorative potrivite pentru propria casă poate
fi o adevărată provocare. De aceea, din grijă față de nevoile și
resursele tale, precum și din dorința de a-ți oferi în permanență
produse inovatoare, am pregătit colecția Manavi New Line.

Profilele au un design minimalist, actual, care se aliniază
perfect cu trend-urile existente în domeniul home&deco.
Cu finisaje atent lucrate și modele variate, elementele
decorative pot fi incluse atât în proiecte private, precum și în
lucrări de anvergură.

Gama de produse Manavi New Line include modele de plinte
pentru podea, cornișe de tavan și brâuri decorative realizate din
polimer rigid, un material compact ce oferă rezistență și duritate.

De asemenea, colecția Manavi New Line vine cu un element
de noutate în gama profilelor decorative din polimer rigid: tehnica
specială de prelucrare a modelelor ștanțate.

 Modele potrivite pentru amenajările moderne
 Polimer rigid compact –> rezistență sporită
 Profile cu grosime mai mare de 0,8 cm –> garantează duritatea profilului
 Fiecare profil decorativ are o lungime de 2 metri
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Descoperă colecția Manavi New Line
– din pasiune pentru frumos!

Colecția polimer rigid - plinte

S16: 5.8 x 1.9 cm (H x W)

S17: 8.25 x 1.1 cm (H x W)

S18: 9.6 x 1.5 cm (H x W)

S19: 11 x 1.9 cm (H x W)
Vezi pagina 13
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Colecția polimer rigid - plinte

6

S20: 11.9 x 1.8 cm (H x W)

S21: 12 x 2.5 cm (H x W)

S22: 12 x 1.8 cm (H x W)

S23: 13 x 1.2 cm (H x W)
Vezi pagina 13

Colecția polimer rigid - plinte

S24: 14.8 x 1.4 cm (H x W)

S25: 16 x 1.5 cm (H x W)

S26: 17.5 x 1.8 cm (H x W)

S27: 20 x 1.8 cm (H x W)
Vezi pagina 13
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Colecția polimer rigid - cornişe
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C12: 5 x 7 cm (H x W)

C13: 6.5 x 5.7 cm (H x W)

C14: 7.8 x 8.4 cm (H x W)

C15: 8 x 8 cm (H x W)

Vezi pagina 13

Colecția polimer rigid - cornişe

C16: 8.7 x 8.7 cm (H x W)

C17: 9.3 x 9.5 cm (H x W)

C18: 11 x 12.4 cm (H x W)
Vezi pagina 13
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Colecția polimer rigid - brâuri

10

B7: 2 x 1 cm (H x W)

B8: 2.1 x 1 cm (H x W)

B9: 4.9 x 2.4 cm (H x W)

B10: 6.4 x 2.8 cm (H x W)
Vezi pagina 13

Colecția polimer rigid - brâuri

B11: 6.6 x 1.6 cm (H x W)

B12: 7.9 x 2 cm (H x W)

B13: 9.4 x 2.9 cm (H x W)

B14: 10 x 2.2 cm (H x W)
Vezi pagina 13
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Accesorii recomandate
Alege accesoriile de montaj potrivite pentru a obține un proiect reușit!

Adeziv de lipire Fixx&Go

Adeziv de îmbinare Profixx

Adezivul de lipire Fixx&Go se folosește
pentru montarea elementelor decorative
de interior pe suprafața peretelui sau a
tavanului. Adezivul se aplică pe spatele
fiecărui profil și are o putere mare de
lipire. După ce se întărește, Fixx&Go
devine rezistent la apă, ceea ce permite
aplicarea profilelor decorative în spații
umede. Disponibil la tub de 300 mililitri,
adezivul lipește aproximativ 7 – 8 metri
liniari de element decorativ, în funcție de
dimensiunile secționale
ale produsului.

Bandă reflectorizantă
Banda reflectorizantă este un produs din aluminiu, cu o
lungime de 50 metri și o lățime de 5 centimetri. Accesoriul
este creat special pentru reflectarea luminii emise de banda
led montată în interiorul cornișelor cu o înălțime mai mare de
7 centimetri. O față a benzii este adezivă, lipindu-se astfel pe
partea interioară a profilului.
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Folosit la îmbinarea profilelor
decorative de interior, adezivul Profixx
este foarte elastic și asigură o fixare
solidă la capetele produselor. Acesta
se folosește, de asemenea, și în cazul
în care se fac închideri cu tăieturi în
unghi de 45 de grade. După aplicare și
uscare, Profixx poate fi vopsit cu orice
culoare pe bază de apă. Disponibil
la tub de 300 mililitri, adezivul lipește
aproximativ 50 metri liniari de element
decorativ, în funcție de dimensiunile
secționale ale produsului.

Înălțimea camerei

Înălțime
recomandată
la montare
- plinte -

Înălțime
recomandată la
montare
- cornișe -

2.5 m

2.7 m

3 m sau mai mult

Înălțimea recomandată a plintei

Suprafața camerei
12 - 15.9 mp

60 -70 mm

80 - 100 mm

120+ mm

16 - 19.9 mp

60 - 70 mm

100 m

120 - 150 mm

20 - 25 mp

80 - 95 mm

120 -135 mm

150+ mm

> 25 mp

80 - 100 mm

120 -150 mm

150+ mm

Înălțimea camerei

2.5 m

2.7 m

3 m sau mai mult

Suprafața camerei

Înălțimea recomandată a cornişei

12 - 15.9 mp

60 -70 mm

80 - 100 mm

120+ mm

16 - 19.9 mp

60 - 70 mm

100 m

120 - 150 mm

20 - 25 mp

80 - 95 mm

120 -135 mm

150+ mm

> 25 mp

80 - 100 mm

120 -150 mm

150+ mm

De ce să alegi produsele Elegance Decor?
Materiale de calitate

Pot fi vopsite

Produse premium

Ușor de curățat

Potrivite pentru spații umede

Ușor de montat
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Vrei să afli mai multe? Contactează-ne!
Tel: 031.421.66.81
email: contact@elegance-decor.ro
Adresă showroom: str. Lânăriei, nr 116,
sector 4, București
www.elegance-decor.ro

