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PVP 1 PALETE CAMIÃO
PRODUTO (48 SACOS) (20 PALETES)

(SACO) DESCONTO DESCONTO

LANKO PORCELÂNICO EXTRA 17,25 € 50% 55%
(CINZA) C2TE

LANKO PORCELÂNICO EXTRA 19,00 € 50% 55%
(BRANCO) C2TE

PAVIMENTO VINÍLICO RÍGIDO SPC  ARCÁDIA

Pavimento vinílico rígido SPC é um pavimento estruturado, com 

espessura mínima de 4 mm.

São produzidos com uma estrutura de «limestone» e estabilizadores 

que conferem maior dureza e rigidez.

Estes pisos são instalados de forma flutuante com encaixe clic e não 

precisam ser colados ao contrapiso.

Por serem rígidos podem ser colocados sobre cerâmicas e derivados, 

pisos e contrapisos, nivelados.

São à prova de água, mais estáveis aos efeitos/consequências de 

humidade ambiente, infiltrações e acidentes.

A contraface vem com manta agregada a cada régua, o que reduz 

ruídos, conforto ao caminhar, é antimofo e impermeável. 

Dimensões: 1522 x 225 x 6,5 mm

Comprimento: 1522 mm

Largura : 225 mm

                          Espessura   : 6.5 mm

Quantidade por caixa: 5 Peças ( 1,713 m2 )

Desenho : Régua Única:

Cor: Carvalho Natural       220309-4

Camada de desgaste: 0,5 mm

Características :  Contraface almofadada                                    

Tipo de colocação:  Encaixe ( Flutuante clic )

 Adequado para casas de banho

Resistência ao fogo ( Classe Bfl-S1 )

Aderência   - Classe R 9

Compatível com  Piso radiante

Preço:         24,99 € / M2 ( Acresce IVA )

Carvalho Natural       220309-4
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