
Döllken Informace o Produktu

SLK 50             Podlahová lišta s�kabelovým 
kanálem a pružnými chlopněmi 

• S velkým kabelovým kanálem, kabel 
    vyměnitelný bez demontáže lišty
• Snadné neviditelné upevnění
• S opticky perfektním povrchem
• Různé druhy dřeva a barevné odstíny
• Příjemně flexibilní při montáži
• 100% odolné proti vlhkosti
• Vhodné příslušenství

Profily pro odborníky



100%

Dobrá, kopíruje nerovnosti stěny

  

Dekory, které dobře ladí s běžnými
laminátovými podlahami 

 Optimální poměr ceny a výkonu

 Döllken SLK 50 

    

 Dekory a barvy

   

 Montáž

 Odolnost proti vlhkosti

 Flexibilita

 Sladění dekorů

 Cena

SLK 50: 1  JB  = 40 x 2,50 m :      

Příslušenství:
Rohy (potištěné)
Kouty (potištěné)
Koncovky pravé, levé (potištěné)
Spojky (potištěné)

 Rozměry a příslušenství  

Lišta kabelového kanálu se skládá z elastického, rázově 
houževnatého plastu (PVC) a je opatřena elastickými břity 
pro vyrovnání nerovností podlahy a stěn.

Výška:   approx.  50 mm
Překrytí okraje:  approx. 25 mm
Barva:    ….
Výrobce:    Döllken SKL 50
Pokládka:    Zpracování podle podnikových předpisů 
  vhodné pro řemeslníky. Rohovky se zásuvnými 
  prvky. Konce se zástrčnými koncovkami.
Fixating:    -  Šrouby 
   -   Hřebíky
  -   Lepení

Druh upevnění se řídí podle podkladu stěny, který musí pokladač 
prověřit z hlediska vhodné kvality, popř. pevnosti. Podlahové lišty 
je nutno pokládat bez napětí, přičemž je nutno se zejména 
vyvarovat  plusových tolerancí. Upevňovací vzdálenost: max. 25 cm, 
v rozích  maximálně 4 cm od rohu. Provedení rohů pomocí 
nástrčných,  barevně sladěných vnitřních a vnějších rohů. 
Ukončení pomocí  barevně sladěných koncovek.

Your Partner

 
 

 
  

  
    

  
 

      
  
 

 
 

 Ihr Döllken-Großhandelspartner

D
W

 0
5/

10

Suma předností přesvědčí!

                     Jednoduše sejměte krycí profil, 
přišroubujte lištu, nasaďte krycí profil; vhodné pro 
nízkonapěťové kabely.

Text rozpisu

                

W 129      W 130          W 131          W 132           W 133          W 134           W 135
vogézský dub  kanadský dub  křišťálový    javor newport  třešeň          buk tmavý     třešeň           
                          jasan                                memphis                            country

W 136           W 137           W  138         W 139           W 140           W 161          W 165
buk žlutý      buk               třešeň           ořech            ořech          akát tmavý   javor select               
                      amerang     oxford                             přírodní

W 166           W 167           W 168           W 169           W 170           W 171          W 172       
dub antik       merbau         ořech orient buk corona    hloh              dub selský      akát      
                                                                                          červenokvětý                        queensland                      
                                      
 

W 173          W 174          W 175           W 176           W 178          W 179           W 180     
woodstock    doussie          panga-panga zámecký dub   african zebra  windsorský  zlatý dub
bílý                                                                                           dub

                           

Votre Grossiste

 
                                    

        

Váš velkoobchodní partner Döllken

www.doellken-weimar.de

W 181           W 182           W 183           W 184           W 185           W 187          W211            W 212          W 213           W 214           W 216
wenge          lugánský        dub montana  třešeň              akát zlatý         hrušeň bosco dub cordoba  dub rustikální  ořech              cypřiš           dub maranello  
kibolo             javor                                         picota                                                                                                                  valencia          california

W 217             W 274             W 275             W 276            W 277             W 278            W279              W 280            W281              W 177            436A
ořech oliva      dub roma      dub vino          ořech              jabloň              afzelia tmavá  dub                  dub cottage    akát vintage   kanadský      alumetalic
              virginia                                                            tmavohnědý                                                   smrk
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