RENOVERINGSBUNDSTYKKER

Renoveringsbundstykker er den ideelle løsning til større renoveringsprojekter og
sparer dig meget tid og besvær, når gamle vindueskarme skal have et nyt og flot
udseende.

FØR

EFTER

Fordele:
- Undlad at afmontere den eksisterende vinduesplade
- Monter det nye renoveringsbundstykke direkte på den eksisterende plade
- Yderst let at montere
- Produceres efter mål
- Vedligeholdelsesfri
- Smuds- og vandafvisende overflader
- Ingen bakteriel vækst
Se næste side for specifikationer
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FAKTA OM RENOVERINGSBUNDSTYKKER

Med få simple trin får vinduet et nyt, enkelt og flot look:
1. Rengør den eksiterende vinduesplade
2. Tilskær renoveringsbundstykket så det tilpasses vinduet og det eksisterende
bundstykke.
3. Pålim det fra Lamipro tilpassede renoveringsbundstykke
4. Fug kanten mod det eksisterende vindue
5. Hvis ikke du bestiller med endelukning, skal du selv afslutte monteringen med at
endelukke det nye renoveringsbundstykke med passende laminat- eller ABS-kant.
OBS!
Vær opmærksom på, at det indvendige mål på renoveringsbundstykkets forkant er 7,5
mm kortere end det udvendige mål. Du skal derfor lægge 7,5 mm til målet på forkanten
på det eksisterende bundstykke for at være sikker på, at renoveringsbundstykket kan
dække den eksisterende kant. Derudover anbefaler vi også, at du tillægger 3 mm i
overmål.
Hvis du vælger at få dit renoveringsbundstykke kantet fra frabrikken, skal du være
opmærksom på, at renoveringsbundstykkets udvendige mål øges med 32 mm grundet
to endeklodser, der limes på, inden vi kanter med enten laminat eller ABS-bånd til
endelukning.

Farver:
Besøg vores hjemmeside
www.lamipro.dk for at se, hvilke farver
renoveringsbundstykkerne kan leveres i.

Kernemateriale:
- Fugtfast MDF-plade
Tykkelse:
- 6 mm + 0,7 mm laminatoverflade med
0,7 mm kontralaminat
Kant:
- Laminatkant
- ABS-kant
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