För ytterligare information, beställ
prover eller Blankes specialkatalog
(tysk) eller KGC produktkatalog.
Avslutningslist i mässing

Avslutningslist i rostfritt stål

Trappnos med halkskydd

nkel kommunikation ab 0105. Tryckt på Svanenmärkt papper.

Oändliga användningsmöjligheter

KGC KAKELLISTER
SE MÖJLIGHETERNA MED KAKELLISTER.
SORTIMENTSÖVERSIKT.
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Trekantsprofil

Trappnos i mässing

Kvartsrund list

Trappnos

Trekantsprofil i plast

Avslutningslist i plast

Kvartsrund list

Rörelsefogprofil

Dekorlist

Snygga hörn och kanter

Enkel montering

Livfulla dekorer

KGC
KGC har mer än 50 års erfarenhet av
verktyg och maskiner för murning
och plattsättning. I slutet på 1980talet började KGC samarbeta med
Blanke och marknadsföra hörn- och
avslutningslister för kakel och klinker.
År 2000 såldes 17 mil kakellister från
Blanke i Sverige. En sträcka från
Stockholm till Linköping.

Avslutningslist av
metall

Avslutningslist av
metall, böjbar

Dekorlist av metall även
böjbar

Kvartsrund list av
metall och plast

Trekantsprofil
(45-gradare)

Dekorlist

Dekorlist

Blanke-produkter erhålls i många olika
utföranden.

Mässing, aluminium och rostfritt stål i höjder 3-30 mm

Mässing, aluminium och rostfritt stål i böjbart utförande

Mässing och aluminium, finns
även i böjbart utförande

Aluminium i flera olika
ytbehandlingar, mässing, rostfritt och plast

Aluminium i flera olika
ytbehandlingar samt mässing
och plast

Aluminiumlist i 15 och 25 mm
bredd samt 6 och 8 mm höjd

Plastlist i 25 mm bredd och 15
färger, även marmorerad

Trappnos av mässing

Trappnos av rostfritt stål

Trappnos med inlägg

Trappnos

Hörnlist

Rörelsefogprofil

Rörelsefogprofil

Solid mässingsprofil som ger
en dekorativ trappnos

Modern design för 8 och
10 mm plattor

Aluminiumprofil med halkskyddande plastinlägg

Plastlist i tre olika
färger

Plastprofil i
30 och
60 mm
höjd

Mässing, aluminium eller plast

Nivå/avslutningslist

Tätband

Skrapmattor och mattramar

Sortimentet utökas kontinuerligt och
denna broschyr visar en översikt
av sortimentet.
Kontakta oss för närmare information
om mått, material, prover etc.

Blanke
Blanke har mer än 50 års erfarenhet
av tillverkning av produkter av tråd,
plåt och plast.

Aluminiumprofil med
ovandel av plast

Idag är Blanke internationellt känt
som en tillverkare av kakellister,
gardinstänger och legoproduktion.
En fortlöpande vidareutveckling tack
vare ständiga kundkontakter och en
långt driven logistik är kriterier som
gett Blanke ett stort know-how.
Denna kunskap hittar man idag i mer
än 80 länder där Blanke-produkter
säljs.

Mångfald

Kakellistställ

Listsax

Böjmaskin

Stället exponerar
15 olika lister på
en yta av endast
60 x 50 cm +
idéskylt med
ett antal små
kundfolders.
Aluminiumlist i tre färger
som utjämnar nivåskillnader
upp till 25 mm

Balkongvinklar

Hjälpmedel för att enkelt
böja de böjbara dekorlisterna
Tätband för att förstärka
skarvar och hörn

Mattramar i standardstorlekar
med kokos, velour eller gummimatta

Sax för att klippa
plastlist i exakt vinkel

Hörnskydd

Dräneringsmatta

Demo-displayer

Provkarta

Rostfria hörnskydd inbyggda
eller utanpåliggande

Dränering på balkonger och
terasser

Snygga displayer med
originalprodukter

Originallister på
tavla 65 x 65 cm

För balkonger och terasser vid
nybyggnad och renovering

Avslutningslisterna
levereras eloxerade,
förkromade, marmorerade eller folierade.
Denna ytfinish ger
dig oändliga inredningsmöjligheter.

vit
jasmin
grå
silvergrå
beige
röd
gul
svart
bermudablå
koboltblå
rosa
ljusblå
mint
lila/svart-guld marmorerad
cararra marmorerad
grå-svart marmorerad
jura marmorerad
grå marmorerad
grön marmorerad
blankförkromad
guldförkromad
förkromad
silver matt
guld matt
rostfritt
mässing

För ytterligare information, beställ
prover eller Blankes specialkatalog
(tysk) eller KGC produktkatalog.
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Enkel montering

Livfulla dekorer

nkel kommunikation ab 0105. Tryckt på Svanenmärkt papper.

Oändliga användningsmöjligheter

KGC KAKELLISTER
SE MÖJLIGHETERNA MED KAKELLISTER.
SORTIMENTSÖVERSIKT.

