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Üdvözöljük!

Az Elite Decor egy több éves tapasztalattal rendelkező, bel- és kültéri díszítőelemeket 
gyártó vállalat. A több ezer termékből álló paletta minden egyes eleme a lehető legmaga-
sabb minőséget képviseli, ezt az ISO 9002-es minőségbiztosítási rendszer hivatott garantál-
ni az 50 000 négyzetméteres gyártócsarnok és raktárépületek teljes területén.

Katalógusunkban az Elite Decor polisztirol és poliuretán alapanyagú díszlécek, rozetták, 
stukkók illetve gerendák széles választékát találják!

Kiváló minőségű termékeink beltérre és kültérre egyaránt megoldást nyújtanak lakásának 
díszítésére.

Termékeink előnyei:

Poliuretán díszléceink kevésbé sérülékenyek, mint a hasonló, polisztirol anyagból készü-
lő termékek. Könnyen vágható, felragasztható. Oldószermentes festékkel a kívánt színre 
festhető.

Grand Decor beltéri poliuretán díszítőelemek

CR941 P801

P829 P872

CR724 CR812

CR818 CR702

Beltéri díszlécek
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Beltéri díszléceink 2,44 méteres szálhosszban kerülnek forgalomba.

R-109: 49,5 cm átmérő

R 147: 46 cm átmérő

Harmony beltéri poliuretán díszítőelemek

Díszléceink 2,44 méteres szálhosszban kerülnek forgalomba.

CR708 CR810

CR835 CR700

Rozetták

R 112: 40 cm átmérő

 R 119: 50×80 cm

M131 M207

M128 M201

M215

M213 M209

K209 K239

Díszlécek

M 215
40×15 mm
L: 2400 mm

M 215-3
155×155 mm

M 215-2
235×110 mm

M 215
40×15 mm
L: 2400 mm

M 215-1
210×210 mm
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Kiegészítők:

KR 301 dísz, 155 mm átmérő

Beépítési útmutató:

Poliuretán beltéri gerendák

A poliuretán gerendák 2m, 3m illetve 4 méteres hosszban kerülnek forgalomba. Az „U” ke-
resztmetszetű kialakításnak köszönhetően világítás helyezhető el benne, valamint vezeté-
kek elvezetésére, elrejtésére is alkalmas. A gerendák illeszthetők egymáshoz, illetve a hoz-
zájuk tartozó konzolokkal tehető teljessé a megjelenésük.

KR 350 dísz, 65 mm átmérő

EQ 007 – Rusztikus gerenda – 200×6×9 cm

ED 106 – Modern gerenda – 200×12×12 cm 
ED 107 – Modern gerenda – 200×6×9 cm

EF 206 - Retro gerenda – 8,5×12×200 cm
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Beépítési útmutató:

Prestige Decor kültéri díszítőelemek

EQ 016 – rusztikus konzol – 12×12 cm

 ET 406 – Modern panelek – 200×3,5×12 cm

ED 017– modern konzol – 6×9 cm

KC 114

KC 108

KC 138
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A kültéri díszlécek 2 méteres hosszban kerülnek forgalomba

A Prestige Decor a piacon egyedülálló, rendkívül masszív és időtálló kültéri termékcsa-
lád. Felhelyezésük, vágásuk egyszerű, a speciális külső védőrétegnek köszönhetően pedig 
nem igényel egyéb felületkezelést, szemben a többi kültéri díszléccel, stukkóval. A pontos 
tervezéshez nagy segítséget nyújt a részletes keresztmetszeti rajz, mely minden termék 
esetében rendelkezésre áll. 

ZC 102

MC 101

MC 107

DC 107



E-mail: kisgazdabolt.hu  
Mobil: +36 30 2297569


