
+ kartáček výšky 11 mm je v liště pevně zafixován, není již tedy nutno konce fixovat

+ pružná kotevní část je určena do drážky 3-3.5mm x 8 mm, lištu není nutno do drážky zatloukat,

spíše natlačit

+ snadné zkrácení lišty na požadovanou délku

- omezený výběr kartáčků - jen 3 barvy

- pouze 11 mm výška vlasu

Kompletní lišta Linear s kartáčkem výšky 11mm do drážky, která se oproti  variantě LT lišty odlišuje:

Samostatná PVC lišta Linear - do drážky
pro kartáček 4.8mm

Samostatná PVC lišta Linear - samolepicí
pro kartáček 4.8mm

SPVC lišta s kartáčkem - samolepicíDPVC lišta s kartáčkem - do drážky

Se středovou fólií

WF, WF+, WF-

S měkkou středovou

fólií pro tichý chod

S boční fólií maskovací

proti znečistění

Široký výběr kartáčků šíře 4.8mm na str. 53 - 54
šedá sv. hnědá

bílá tm. hnědá

Výrobcům, kteří preferují sladění barev či kontrast s těsněným prvkem, nebo hledají nová řešení,
umožňují dále uvedené profily vlastní kombinací kartáčků s PVC lištou do drážky nebo lištou samolepící

Novinky pro interiérové těsnění posuvných aplikací, dveří a oken, dveřních pouzder, vestavěných skříní, lodžií ...

Standardní

Nové varianty flexibilních kartáčků

G3 & T-Foot

+ vlastní skladba, možnost výběru velikosti, barvy a druhu kartáčku

+ lišta je opatřena akrylovým lepidlem, páskou Technibond T555

- zvýšená pracnost, zásoby kartáčků, min. návin 100m

- v případě potřeby nutno zafixovat konce obdobně jako u LT lišty

+ vlastní skladba, možnost výběru velikosti, barvy a druhu kartáčku

- zvýšená pracnost, zásoby kartáčků, min. návin 100m

- v případě potřeby nutno zafixovat konce kartáčků v liště obdobně jako u LT lišty

Výsledná kombinace flexibilních kartáčků s PVC lištami = flexibilita ve výběru barvy a výšky vlasu kartáčků
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Rozšiření
nabídky LT lišt ze
str. 56, tyto nové
lišty umožní
výměnu
flexibilního
kartáčku v
případě potřeby

Rozšiření
nabídky LT lišt ze
str. 56, tyto nové
lišty umožní
výměnu
flexibilního
kartáčku v
případě potřeby

název
drážka

mm
délka

cm
barva lišty

karton
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Samostatná PVC lišta

LINEAR pro kartáček 4,8 mm

- do drážky

3 210 bílá, hnědá 250 ks 43.80 1.750 C �

název
drážka
v mm

délka
cm

barva lišty
karton

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Samostatná PVC lišta

LINEAR pro kartáček 4,8 mm

- samolepicí

210 bílá, hnědá 250 ks 38.40 1.540 C �

název
drážka
v mm

délka
cm

barva
tubus

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

DPVC lišta s kart. 8 mm 3 210 bílá, hnědá 20 ks 54.00 2.160 C �

DPVC lišta s kart. 12 mm 3 210 bílá, hnědá 20 ks 56.50 2.260 C �

délka
cm

barva
tubus

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

210 bílá, hnědá 20 ks 49.20 1.970 C �

210 bílá, hnědá 20 ks 51.50 2.060 C �

SPVC lišta s kart. 8 mm

SPVC lišta s kart. 12 mm

název

1
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

název
délka
vlasu
mm

délka
cm

barva lišty
karton

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Kompletní lišta LINEAR s

kartáčkem 11mm - do drážky
11 215 bílá, černá, hnědá 100 ks 53.50 2.140 C �


