Aito sauna products

CORNICE STRIP
549-24
15x18x2400
Heat-treated aspen
10 pc./package
EAN 6418172245497
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INSTALLATION
First, cut
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LIIMAUS: Käytä liimaukseen tarkoitettua puristinta.
GLUING:
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tarvitset ruuviin sopivan nailontulpan.
must be of the same size as the screw (excluding
the thread). In case of concrete walls, use a suitable
nylon dowel.
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ATTENTION!

