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Szilikongumi L profilok – sarokvédő profilok

A különböző befoglaló méretekben  és falvastagsággal gyártott szilikon szögprofil termékeinket, elsősorban
sarokvédelemre és éltakaró feladatokra ajánljuk záróprofil alkalmazásra, esztétikai , baleset megelőző és
munkavédelmi feladatokra.

L -alakú szilikon profil termékek kiváló rugalmassággal rendelkeznek. Flexibilitásukból adódóan a szilikongumi L
profil   egyenes és hajlított kialakítású íves éleknél is kiválóan alkalmazható.

Az általános natúr – áttetsző kivitelű élvédő L profilok, esztétikai élvédőként történő felhasználás során igény
szerint színezett kivitelben is rendelhető.  A színes sarokvédő szilikonprofilok figyelemfelkeltő céllal, baleset és
munkavédelmi alkalmazásokra, éles sarok kialakítással rendelkező hideg és meleg üzemű gépek-
berendezések, valamint fém és üvegből készült  tároló szekrények, polcok , rugalmas élvédő , ütköző és
záróprofil felhasználására javasoljuk.

Víztaszító tulajdonsága miatt vizes helyiségekben : fa, fém kerámia anyagú élek védelmére élzáráshoz,
csúszásmentesítő felület képzésre, süllyesztett mosdókagylók, mosogató tálcák , szaniterek, fürdőkád és
zuhanytálca szegélyek szigetelő tömítésére is alkalmas.

Kiváló  időjárásálló anyagának köszönhetően kültéren beépítve, üvegportál és üvegház fémkeret üveg fogadó
szigetelő tömítésre, fa és fém kerítések éltakarására is használható. Kültéri alkalmazás során a gumiból és
egyéb műanyagokból készült élzáró profilokhoz viszonyítva, rugalmasságukat és víztaszító képességüket
hosszútávon megtartják. A téli fagyok és a tűző napsugárzás hatására, nem keményednek ki és nem
repedeznek meg.

Szilikon L alakú profilok
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Szilikon szög profil

Szilikon szilikon szögprofil

A  széles termékválasztékunkon kívül, műszaki rajz vagy termékminta alapján, előre egyeztetett
paraméterek alapján, egyedi méretű szilikongumi L profil termék gyártását rövid határidővel
vállaljuk.

Szilikon L profil gyártó VIDEÓ

Sarok és élzáró szilikon L profil szaküzlet:

Szilikon szaküzletünk címe, elérhetőségei
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Bondex Kft szilikon bolt
nagy és kiskereskedelme – értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig   Sz-V:  Zárva

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.
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