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Arstyl Flex bøjelige profillister.

Art Deco.  Gulvpanel.Arstyl vægpanel med struktur. Art Deco.  Loftstuk og dekoration.Arstyl vægpanel med relief. 

TotalStone panel.

Domostyl fFacadedekorationer.

NMC profiler og lister

PRODUKT
Profil –og stuklister, rosetter, fodlister/paneler og væglister fremstillet af 
ekstruderet polystyren, polymer eller formstøbt polyurethan til både in-
dendørs og udendørs brug. Lister leveres i længder á 2 m/2,44 m og er 
nemme at tilskære og opsættes nemt med tilhørende klæber. Alle listerne 
er grundmalet og giver derfor god vedhæftning til topmaling.

PROGRAM
Arstyl: Et omfattende udvalg af profillister, friser, gesimser, nicher, konsoller, 
loft rosetter, søjler og pilastre samt L-Profiler til skjult belysning eller som rør-
skjuler. Desuden vægpaneler medstruktur eller relief. Monteres med klæber 
og sammensættes med dybler.

Arstyl Flex: Fleksible, bøjelige profillister, gesimser og fodpaneler, der 
nemt tilpasses rundinger og kurve. Fx en karnap.

 

Domostyl: Facadeprogram: sålbænke, gesimser, indramninger, frontoner 
og gerichter.  

Total Panel System og Nomastone: Beklædningspaneler fremstillet af ar-
meret glasfiberpolyester til både indendørs og udendørs brug. Meget om-
fattende program af naturstens-, teglstenslignende eller designpaneler, 
hvælvinger, buer og piller.
Dimensioner: TS-Paneler: 2,85 x 1,30 m. NS-Paneler: 3,35 x 1,30 m.

Nomawood: Program af Terrasseplanker i 100 % plast. Ingen træfibre. 
UV bestandigt og vedligeholdelsesfrit.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
Firmaet står til rådighed i konstruktions- og projekteringsfasen med råd
og vejledning samt teknisk bistand. Leverer desuden Tapeter. Jute. Hessian.

Nomastyl: Tidsløse lister i et enkelt design lavet i ekstruderet polystyren, 
desuden findes rammelister og rosetter. Skjuler revner og ujævnheder. 

Wallstyl: Program af væglister, profillister, dør- og vinduesgerigter samt 
profiler til skjult belysning.

Floorstyl: Program af fodpaneler, gulvlister og vægpaneler.

Art Deco & Essenza: Programmer af gesimsprofiler og fodpaneler i Art 
Deco-stil og minimalistisk stil.

Taylorshades radiatorskjulere: Laves på ønsket mål i gode materialer, 
mange interieur kombinationer.
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STUK, ORNAMENTER & KUNSTSTEN
 Stukdekorationer. Facadeornamenter. Søjler


