
EasyWallSystem

Nie czekaj na płytkarza! Weź sprawy w swoje ręce!
Sposób na szybką i bezproblemową renowację wnętrza

z systemem renowacyjnym EasyWallSystem!

System wykończenia ścian

Cechy systemu
• Montaż bez przygotowania istniejących ścian - montaż na

     starych płytkach lub bezpośrednio na niełamliwych

     ścianach,

• Szybki montaż bez wiercenia w zależności od stanu

     podłoża: mocowanie za pomocą kleju,                   

• Ekonomiczne rozwiązanie odpowiednie dla wszystkich

     konfiguracji,

• Płyty i profile renowacyjne można łatwo docinać, aby

     dostosować je do określonych konfiguracji,

• dopasowanie do wymaganego wymiaru w domowym

     zaciszu - szybko i bezproblemowo z zachowaniem

     odpowiedniego porządku na stanowisku pracy,

• Wymiary płyt: 1200x2500mm,

• Profile wykończeniowe w kolorze srebrnym błyszczącym.
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System wykończenia ścian - profile

• EasyWallSystem - profil narożny wewnętrzny

• EasyWallSystem - profil narożny zewnętrzny

• EasyWallSystem - profil łączący

• EasyWallSystem - profil zakończeniowy

• EasyWallSystem - płyta akrylowa 120x250 

w trzech kolorach: biały EW, szary łupek RAL 

7015, czarny

• EasyWallSystem - klej montażowy

• EasyWallSystem - zestaw narożny 

120x120x250 zawiera: 2x płyta o wymiarach 

1200x2500mm, 1x profil

• wewnętrzny, 2x profil zakończeniowy, 1x klej 

montażowy
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System wykończenia ścian - EasyWallSystem - zestaw 

narożny 120x120x250
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System wykończenia ścian 

Więcej informacji na www.sanplast.pl

Opis Kolor Numer artykułu

Profil narożny wewnętrzny  
EasyWallSystem 661-A0067-38

Profil narożny zewnętrzny  
EasyWallSystem 661-A0068-38

Profił łączący  
EasyWallSystem 661-A0069-38

Profil wykończeniowy  
EasyWallSystem 661-A0070-38

Płyta renowacyjna 1200x2500mm 
EasyWallSystem 661-A0066-01

Płyta renowacyjna 1200x2500mm 
EasyWallSystem 661-A0066-51

Płyta renowacyjna 1200x2500mm  
EasyWallSystem 661-A0066-59

Klej 2szt. 661-A0071 klej

Zestaw narożny EasyWallSystem zawiera: 
2x płyta biała o wymiarach 1200x2500mm 
1x profil wewnętrzny 
2x profil zakończeniowy 
1x klej montażowy

661-A0065-38-01

Zestaw narożny EasyWallSystem zawiera: 
2x płyta szary łupek RAL 7015  
o wymiarach 1200x2500mm 
1x profil wewnętrzny 
2x profil zakończeniowy 
1x klej montażowy

661-A0065-38-51

Zestaw narożny EasyWallSystem zawiera: 
2x płyta czarny RAL 9004 
o wymiarach 1200x2500mm 
1x profil wewnętrzny 
2x profil zakończeniowy 
1x klej montażowy

661-A0065-38-59


