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KOMPOZİT

SÜPÜRGELİK

WATER PROOF



Kompozit Süpürgelik Profili Kermit kendisine özgü tasarımı ile
3 parçadan oluşan kablo kanallı, silikon kenarlı, coex kaplı ekolojik
bir süpürgelik modelidir. Kermit süpürgelik kendine özgü click
sistemi ile kolay montaj ve demontaj yapılır.

Kermit  Süpürgelik  

Kablo kanalı görevi sayesinde özellikle ofis gibi birçok kablonun
kullanıldığı mekanlarda oldukça önemlidir. Kermit süpürgeliklerin
yumuşak silikon kenarlı olup duvar ve yer birleşiminde duvar ve
yerdeki gönyesizlikleri kamufle ederek mükemmel birleşim sağlar.
Kermit Süpürgelikleri istenildiği zaman yada tamirat boya gibi işler
yapıldığında ana profili duvar bağlantı profilinden click sisteminden
dolayı kolaylıkla demontaj yapılarak boya v.s işleri yapıldıktan sonra
tekrar tesbit edilir. Uzun yıllar kulanıma müsait olan ürünlerimiz,
sudan nemden etkilenmez.

Composite Baseboard Profile Ecological, coex coated,
3-part cable tray, silicone edge is a skirting model.
Kermit skirting distinctive click system is easy to assemble
and disassemble.

Thanks to the cable duct function, many cables such as office
It is very important in the places where it is used. Kermit skirting
boards It has a soft silicone edge and is a combination of walls
and floors It provides the perfect combination by camouflaging
the squat on the floor. Kermit Skirting works as desired or when
repairing paint When the main profile is made from the wall
connection profile, click system Due to easy disassembly, after
painting etc. works are done is detected again. Our products,
which are available for many years, it is not affected by moisture
from water.

Kermit Skirting Board
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Kermit  Süpürgelik  

Bu ürünler, kullanıldıkları alana dekoratif görünüm katmaktadır.
Kermit Elegance modelindeki renk alternatifleri şu şekildedir:
Ahşap renk çeşitleri, Mat gümüş, mat sarı, mat bronz, mat inox,
mat Antrasit, parlak gümüş, parlak sarı, parlak bronz, parlak inox
ve parlak antrasit.

Kermit Süpürgelikleri doğaya saygılı,yenilenebilir,
geri dönüşümlü olup içeriğinde Pb bulunmaz.
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1-Coex yumuşak kenar                       4-Coex yüzey kaplama filmi                  
2-Duvar montaj profili                        5-Dekorativ yüzey kaplama                           
3-Kompozit süpürgelik ana profili

kalite kalite kalite 

KERMİT ECO DOSTU
Çevre dostu malzemeden yapılmış süpürgelik 

SU GEÇİRMEZ
Zemini herhangi bir risk almadan temizleyin
deforme olmayan, suya dayanıklı süpürgelik!      

DARBE DAYANIKLI
En yüksek direnç ve kararlılık      

BOYAYABİLİRSİN
Boyanabilir tahta.
Tahta renklerini odanın duvarlarıyla tam
olarak eşleştirme imkanı      

KABLO KANALLI
TV veya elektrik kablosu (maks. 230V)
gizlemek için veya duvarı boyamak için
süpürgeliğin çıkarılması olasılığı

4 YOLLU MONTAJ SİSTEM
Her türlü duvar için sağlam, hızlı,
basit montaj ve demontaj.

Kermit Süpürgelikleri doğaya saygılı,
yenilenebilir, geri dönüşümlü olup
içeriğinde Pb bulunmaz.
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WATER PROOF



3M

2500 mm
2100 gr 

12 Adet

7200 Adet

Roket Dubel
kullanınız.

ELEGANCE 80
QUIK AND SMART INSTALATION



Tel    : +90 (262) 658 97 29
Gsm : +90 (553) 277 58 96
e-mail: info@kermit.com.tr

www.kermit.com.tr

Merkez Fabrika;
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Çayırova - Kocaeli / Türkiye
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