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PARAMETRY
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CECHY I KORZYŚCI

• taśma
   - szerokość: 83 mm
   - długość: 30 m
• rdzeń polimerowy: 1 mm

1. Szybki i łatwy montaż
2. Brak zbędnych łączeń i odpadów
3. Łatwy transport, bez uszkodzeń
4. Różnorodność zastosowania - różne 
    wartości kątów wewnętrznych 
    i zewnętrznych
5. Duża dokładność wykonania narożnika
6. Duża odporność na uderzenia

TAŚMA NAROŻNIKOWA GPW CORNER
83MM X 30M

BUDOWA
1. Strona wewnętrzna – taśma spoinowa zapewniająca 
    stałe połączenie w narożu płyty gips-karton przy 
    użyciu masy szpachlowej

2. Środek – elastyczny rdzeń polimerowy

3. Strona zewnętrzna – wysokiej jakości taśma 
    papierowa, zapewniająca odporność na ścieranie

4. Nadrukowana linia pozwalająca na szybkie 
    i precyzyjne pomiary laserowe

ZASTOSOWANIE

Taśma narożnikowa GPW Corner dzięki swojej 
formie pozwala na zabudowę zwykłych naroży, 
ale również naroży nietypowych, w tym 
narożników zewnętrznych i wewnętrznych 
o dowolnym kącie powyżej 90 stopni. 

Taśma jest elastyczna, spakowana 
w kartonowe pudełko ułatwiające transport, 
zabezpieczające taśmę przed uszkodzeniem, 
ułatwiające aplikację. 

Taśma ma 30m długości dzięki czemu możliwa 
jest zabudowa długich naroży bez zbędnych 
łączeń, ale również bez zbędnych odpadów.

Rdzeń z tworzywa sztucznego usztywnia taśmę 
i zabezpiecza narożnik przed uszkodzeniem, 
papierowa taśma ułatwia montaż. Szeroki 
kołnierz przykrywa niedoróbki stelażu bądź 
zbyt duże odstępy.
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TAŚMA NAROŻNIKOWA GPW CORNER

Opakowanie jednostkowe:
pudełko - 30 m

KOD PRODUKTU: GPW-14-0003-51-02

5 x pudełko - 150 m
Opakowanie zbiorcze:

KOD PRODUKTU: GPW-14-0003-52-02

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ 
BEZ ZBĘDNYCH 
ŁĄCZEŃ I ODPADÓW



2/2

SZEROKI 
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
TAŚMA NAROŻNIKOWA GPW CORNER 83MM X 30M

PRODUKT POWIĄZANY
Dla ułatwienia aplikacji można zastosować rolki zewnętrzne lub wewnętrzne GPW.

Rolki zewnętrzne lub wewnętrzne GPW 
z adapterem do kijów marki Wooster

BEZ USZKODZEŃ

ŁATWY 
TRANSPORT

Producent:
GPW Academy Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
e-mail: biuro@gpw-academy.eu
tel.: +48 42 306 70 80
www.gpw24.eu
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