2.48 • Vízzárók, vízzáró egységcsomagok
■ Vízzáró lécek, egységcsomagok
A vízzáró léceket szorosan a falhoz nyomva kell
rögzíteni a munkalaphoz, valamint a vízzáró
végét az utolsó 5 cm-en belül is rögzíteni
kell a tökéletes zárás, valamint a vízzáró vég
rögzítése miatt.
A vízzáró egységcsomagokban található végek
jobbos (Dx) és balos (Sx) kivitelben készülnek, a
szerelés során a felcserélésük nem lehetséges.

■ 54-es típusú vízzáró léc
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behúzós, áttetsző
hosszméret: 4200 mm
A vízzáró lécekbe 32 mm széles laminát csíkot
lehet befűzni. A munkalapokhoz rendelhető
laminát csík szélessége 32 ± 2 mm, ezért
alkalmazásuk esetén pontos méretrevágás,
illetve ragasztás szükséges.
00015810000

■ 56-os típusú vízzáró léc
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beragasztott, áttetsző
hosszméret: 4200 mm
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■ 65-ös típusú vízzáró léc
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bordázott alumínium
hosszméret: 4000 mm
00015710000
Javasolt vízzáró egységcsomag:
világos szürke GA
00015710200
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■ 66-os típusú vízzáró léc
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anyag: műanyag-alumínium
hosszméret: 4000 mm
A vízzáró lécek színe megegyezik a 5.172
oldalon található lábazati előlapok színével.
színek

28

cikkszám

fényes alumínium

00015710020

inox

00015710030

matt alumínium

00015710040
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2.49
■ 565-ös egységcsomag
az 54, 56, 65 és a 66-os vízzáró léchez
színek
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cikkszám

világos szürke GA

00015710200

fehér BI

00015710210

beige AV

00015710220

szürke GR

00015710230

világos barna RC

00015710240

sötét barna NO

00015710250

fekete NR

00015710260

téglavörös CL

00015710270

zöld VR

00015710280

2
■ 62-es típusú vízzáró léc
alumínium, téglalap alakú, kábelcsatornás
hosszméret: 4200 mm
színek

cikkszám

matt alumínium

00015710010

fényes alumínium

00015710011

■ 562-es egységcsomag
a 62-es téglalap alakú, kábelcsatornás
vízzáró léchez
szín: világos szürke
00015710190

■ 71-es típusú vízzáró léc
alumínium, téglalap alakú, kábelcsatornás, beragasztott
hosszméret: 4200 mm
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színek

17

Titanium F501 ST2

00015710510

Alumínium Titanium F518 ST2

00015710525

Mainau Birch H1733 ST15

00015710520

Autumn Plum H3129 ST9

00015710530

Woodline Cream H1424 ST22

00015710505

Woodline Mocha H1428 ST22

00015710515

Grey-Beige Zebrano H3005 ST9

00015710540

Wenge H1555 ST15

00015710500
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■ 570-es egységcsomag

17

cikkszám

a 71-es téglalap alakú, kábelcsatornás
vízzáró léchez
szín: világos szürke
00015710490

2.50 • Vízzárók, vízzáró egységcsomagok
■ 53-as típusú vízzáró léc
kábelcsatornás
hosszméret: 4000 mm
színek

2

cikkszám

526-os
egységcsomag

munkalap

marble
4828 QZ

fehér BI

00015700600

selenio
A204 AS

fekete NR

00015701001

bianco
2252 FC

fehér BI

00015701100

■ 51-es típusú vízzáró léc
alumínium, kábelcsatornás
hosszméret: 5000 mm
00015700100
Javasolt vízzáró egységcsomag:
világos szürke GA
00015701400

■ 526-os egységcsomag
az 53-as és az 51-es kábelcsatornás
vízzáró léchez
színek

cikkszám

fehér BI

00015701200

fekete NR

00015701300

világos szürke GA

00015701400

világos barna RC

00015701500

sötét barna NO

00015701600

