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Kamienna ściana z PCV 
Plastivan Polska wprowadza na rynek nowy wzór paneli dekoracyjnych 
wewnętrznych Star Light z kolekcji Panel Plus.  

Star Light to wewnętrzne panele dekoracyjne PCV o wzorze stylizowanym na 
ciemny szaroczarny kamień. - Dotychczas kolekcje paneli dekoracyjnych to 
przede wszystkim tradycyjne wzornictwo o ciepłym klimacie. Nasza nowość to 
propozycja odwaŜniejsza, o intensywnej barwie i surowym charakterze – 
tłumaczy BłaŜej Korzeniewski, doradca techniczny firmy Plastivan. Start Light 
posiadają gładką, lakierowaną powierzchnię. Dzięki łączeniu na styk, między 
panelami nie powstają między nimi szczeliny i nie gromadzi się kusz. Tak jak inne 
panele PCV firmy Plastivan, Start Light montowane są za pomocą klipsów, 
wkrętów, zszywek czy teŜ gwoździ. 
Panele wewnętrzne z PCV znalazły rynkowe uznanie, jako łatwy w montaŜu i 
utrzymaniu, sposób na aranŜację łazienki, hallu czy nawet salonu. 
Występują w dwóch wielkościach: 10 i 5 mm. 
 

  

   

 
Panel Plus STAR LIGHT 
25 cm x 770 cm  
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Sonda 

Głosuj

Okna pcv
Produkcja drzwi, ścian, powłok, podsufitów, rolet zwijanych z PVC  
www.solat.it
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