N yh ed

Effektiv rottesikring
Slagfast sokkelplade med lang levetid

H al v pr is
Lad os komme og filme, mens I monterer på
sokkel eller skur, så kvitterer vi med
halv pris på pakken til de første 5,
der bestiller.

STENI Terra er en sokkelplade af
glasfiberarmeret polymerkomposit
med overflade af knust natursten.
Den er utrolig velegnet til
beklædning af sokler,
skure, garager og
støttemure.

25 års garanti
100% diffusionstæt
Frostsikker
Robust og slagfast
Enkel vedligeholdelse
Enkel montering
Vejer kun 9,5 kg pr m2

Sokkelpladen har en unik opbygning med
en kerne af sten. Dette gør STENI til markedets mest solide og rengøringsvenlige
plade. Glasfiberarmeret polymerkomposit
har en ydeevne som giver lang levetid og
bedste totaløkonomi.
STENI Terra leveres i
standard grå og sort
natursten, og giver et
pænt og varigt udseende
på soklen eller på skuret
år efter år.

STENI Terra sokkelplader 10 m2
Frit valg mellem grå og sort natursten.
Pakken består af 14 stk. Terra-plader med
målene 595 x 1195 mm, og er inkl. 200 skruer,
25 m bånd og klinge. Varenr. 11648000

Gr atis

Har I følgende problemer:
●●

Frostsprængninger i sokler
eller på skure

●●

Misfarvede plader

●●

Revnede plader som følge
af hård behandling
Så er STENI Terra
løsningen:
●●

5.365
10 m2

nd og klinge
Inkl. skruer, bå

25 års garanti
imod revner og
delaminering.

Med de
første 10
ordrer følger
der en GRATIS
fodbold, så du kan
teste hvor stærk og
slagfast pladen er. De færreste
øvrige plader på markedet kan holde til
en hård fodbold. STENI Terra kan!
(10 stk. Select fodbolde Brillant Super –
Hvid/Orange, str. 5. Værdi i alt: 7.990,-)

9.229

STENI Terra sokkelplader 25 m2
Frit valg mellem grå og sort natursten.
Pakken består af 35 stk. Terra-plader med
målene 595 x 1195 mm, og er inkl. 300 skruer,
50 m bånd og klinge. Varenr. 11648001

25 m2

nd og klinge
Inkl. skruer, bå
Alle priser er inkl.
fragt og ekskl. moms
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