
Mazumtirdzniecības cenu lapa dekoratīvām līstēm vannas telpai
( veikaliem un būvniecības firmām interesēties par speciālām cenām )

Cena par vienību uzrādīta EUR (iekļaujot PVN)

Apmaksa ar pārskaitījumu, preces saņemšanas vieta Ikšķile.

Piegāde Rīgas robežās par papildus samaksu 20EUR (t.sk. PVN)

Piedāde 1x nedēļā.

Visi jautājumi par profilu tehnisko pielietojumu: Modris Pakalns mob: 29223716 kapnustils@inbox.lv

Tirdzniecība: Iveta Pakalna mob: 29138260 iveta.pakalna@apollo.lv

DEKORATĪVĀS LĪSTES VANNAS TELPAI

F-ADPA1 Līstes garums 2,5m

ALU – Alumīnija dekoratīvie profili “ MORINO” sienai

Tiek izmantots,  kā dekoratīvas līstes starp sienas flīzēm

Toņi: anodēts “sudrabs”, (anodēts “zelts”, inox -tikai uz pasūtījumu)

Alumīnija dekoratīvais sienas flīžu profils

sudrabs zelts inox

15.62      cenas pēc pieprasījuma

F-ADWA1 Līstes garums 2,5m

ALU – Alumīnija dekoratīvie profili “ MORINO” sienai

Tiek izmantots,  kā dekoratīvas līstes starpsienas flīzēm

Toņi: anodēts “sudrabs”, (anodēts “zelts”, inox -tikai uz pasūtījumu)

Alumīnija dekoratīvais sienas flīžu profils

sudrabs zelts inox

15.62      cenas pēc pieprasījuma

F-ADPC1 Līstes garums 2,5m

ALU – Alumīnija dekoratīvie profili “ MORINO” sienai

Tiek izmantots,  kā dekoratīvas līstes starpsienas flīzēm

Toņi: anodēts “sudrabs”, (anodēts “zelts”, inox -tikai uz pasūtījumu)

Alumīnija dekoratīvais sienas flīžu profils

Līstes uz pasūtījumu/ cena pēc pieprasījuma

* minimālais pasūtījums 10gab 

sudrabs zelts inox

15.62      cenas pēc pieprasījuma

mailto:kapnustils@inbox.lv
mailto:iveta.pakalna@apollo.lv


F-ADBA1 Līstes garums 2,5m

ALU – Alumīnija dekoratīvie profili “ MORINO” sienai

Tiek izmantots,  kā dekoratīvas līstes starpsienas flīzēm

Toņi: anodēts “sudrabs”, (anodēts “zelts”, inox -tikai uz pasūtījumu)

Alumīnija dekoratīvais sienas flīžu profils

Līstes uz pasūtījumu/ cena pēc pieprasījuma

* minimālais pasūtījums 10gab 

sudrabs zelts inox

                  cenas pēc pieprasījuma

F-ADPB1 Līstes garums 2,5m

ALU – Alumīnija dekoratīvie profili “ MORINO” sienai

Tiek izmantots,  kā dekoratīvas līstes starpsienas flīzēm

Toņi: anodēts “sudrabs”, (anodēts “zelts”, inox -tikai uz pasūtījumu)

Alumīnija dekoratīvais sienas flīžu profils

Līstes uz pasūtījumu/ cena pēc pieprasījuma

* minimālais pasūtījums 10gab 

sudrabs zelts inox

                  cenas pēc pieprasījuma

F-SDPC1 Līstes garums 2,5m

Nerūsējošais tērauds 

( dekoratīva līste sienai)

Tiek izmantots,  kā dekoratīvas līstes starpsienas flīzēm

Līstes uz pasūtījumu/ cena pēc pieprasījuma

* minimālais pasūtījums 10gab 

F-SDPA1 Līstes garums 2,5m

Nerūsējošais tērauds 

( dekoratīva līste sienai)

Tiek izmantots,  kā dekoratīvas līstes starpsienas flīzēm

Līstes uz pasūtījumu/ cena pēc pieprasījuma

* minimālais pasūtījums 10gab 



F-SDMA1 Līstes garums 2,5m

Nerūsējošais tērauds 

( dekoratīva līste sienai)

Tiek izmantots,  kā dekoratīvas līstes starpsienas flīzēm

Līstes uz pasūtījumu/ cena pēc pieprasījuma

* minimālais pasūtījums 10gab 

Sienas flīžu PVC profili 2,5m. Iekšējais, ārējais un nobeiguma profils

Cenas pēc pieprasījuma, minimālais pasūtījums 1iepakojums 10gab no toņa.

PVC Flīžu profils ārējais

 h = 7 mm - 8mm vienkrāsains

 L = 2,5 m raibs

 h = 9 mm – 10mm vienkrāsains

 L = 2,5 m raibs

PVC Flīžu profils iekšējais

 h = 7 mm - 8mm vienkrāsains

 L = 2,5 m raibs

 h = 9 mm – 10mm vienkrāsains

 L = 2,5 m raibs

PVC Flīžu dekoratīvais profils 

 h = 7 mm - 8mm vienkrāsains

 h = 9 mm – 10mm vienkrāsains

PVC Blīvējošā līste vannas malai uz flīzēm

L = 1,83 m  balts

 L = 2,5 m  balts

PVC Blīvējošā līste vannas malai zem flīzēm

 L = 1,83 m  balts

 L = 2,5 m  balts



Toņi un artikuli PVC līstēm.


