Monter Easy spileplate på vegg

Fest innfestingsklipsene i spileplaten

EASY Spilepanel™
EASY spilepanel er et helt nyskapende produkt når det kommer til skjult innfesting
av spilepaneler på en enkel måte. Produktet har riktignok vært ute i markedet hos
utvalgte forhandlere med stor suksess i ca ett år – men lanseres nå for salg til alle
aktører.
EASY spilepanel er et produkt bestående av tre ulike komponenter (EASY Spileplate, EASY Innfestingsklips og EASY Trespiler). EASY gir deg muligheten til å velge
imellom design og uttrykk i form av ulike tresorter og overflatebehandlinger på
trespilene. En helt spesiell egenskap med EASY konseptet er at du kan skjøte med
ulike lengder slik at du ikke får skjøter på samme sted hver gang som du gjør på de
fleste andre spilepaneler på markedet.
EASY Spilepanel gjør det mulig å forvandle et interiør og uttrykk på 1-2-3.
På en liten arbeidsdag har du på en enkel måte totalinnredet et helt rom
- Og best av alt; Uten en eneste synlig skrue eller spiker!
EASY Spilepanel leveres som standard med spiler i dimensjon
21x43x2390mm i Fingerskjøtt Eik og Furu med hvitpigmentert overflate.
Som bestillingsvare kan det leveres spiler i inntil 5,05m lengder i flere
treslag med ulike overflatebehandlinger.
I Easy konseptet inngår også flere smarte tilbehørsprodukter i form
av en egen slagkloss og tilhørende listverk i fargen dempet sort.
Kontaktinformasjon og informasjon:
www.protre.no
post@protre.no
Tlf: 70 27 58 00

Monter trespilene

NYH ET!
SPILEPANEL I VÅTROM
Vi lanserer nå nyheten EASY STEAM Spilepanel™
som har trespiler spesiellt overflatebehandlet for
å benyttes i våtrom (ikke sprutsoner). Dette er
trespiler i eik som er firesidig overflatebehandlet
med et sopp og råtehemmende middel i tillegg til at
de er overflatebehandlet med vår hvitpigmenterte
lakk på tre sider.
Spør oss om EASY STEAM spilepanel til våtrom!

EASY konseptet består av:
57097600 (nobbnr) BJØRK 12X617X2390mm
EASY Spileplate
57735523 (nobbnr) EASY innfestingsklips 100mm
57069944 (nobbnr) EIK 21x043x2390
EASY Trespile Lett hvitpigmentert
57069933 (nobbnr) FURU 21x043x2390
*EASY Trespile Hvitpigmentert

