
Easy on –
Easy off PRIMOLISTER I PLAST

Robuste, fleksible og hygiejniske

Altid professionel 
sparring til dit projekt
PRIMO’s sortiment omfatter et bredt udvalg af profiler indenfor enhver type 
standardlister - såvel hårde som bløde. Samtidig kan PRIMO også tilbyde 
special tilpasning af lister til projekter, hvor et specielt udtryk er målet. Lister 
fra PRIMO finder anvendelse overalt i byggeriet, fra boliger til hoteller, syge-
huse, kontormiljøer, industri, biblioteker, skoler, institutioner, butikker etc.
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www.PRIMOlister.dk

PRIMO lister - derfor!
PRIMO’s lister er blevet produceret på egne fabrikker i 
mere end 50 år. Der udvikles konstant nye løsninger og 
profiler, samtidig med at basissortimentet fastholdes, 
så listerne kan suppleres år efter år i samme design. Da 
listerne ikke falmer eller tager farve med årene, er det 
nemt at lave partielle udbedringer, hvis det skulle være 
nødvendigt.

PRIMO stiller naturlighvis et omfattende projekterings- 
materiale til rådighed, monteringsanvisninger samt 
dwg-filer med snittegninger af profilerne. PRIMO står 
naturligvis også til rådighed i hele forløbet omkring valg 
af løsning, projektering, på byggepladsen og efterføl- 
gende ved aflevering og ibrugtagning.

Yderligere information på 
www.primolister.dk, 
tlf. 76 98 33 13 eller
stdsalg@primo.dk

PRIMO DANMARK A/S   
Jernbanegade 11
DK-6862 Tistrup
Tlf. 76 98 33 13 
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De bløde lister findes som fodlister, vinkellister, afslutningslister, trappeforkanter 
(med og uden overlap), håndlister, vådrumsopkanter og vaskekanter.

• Standard
•  Kunde- 

tilpasset
• Malet
... Dit valg

Er du til hårde ...

De hårde lister findes som sandlister, skurelister, skyggelister, kvartstaf, fejelister, vinkellister, 
hjørnelister, hulkehl, fodpanel,  gerigt, køkkenlister, forkantlister samt væglister.

Sortimentet i PRIMO lister i hård plast dækker 
ethvert behov for afslutninger ved gulv, væg, 
dør, loft køkkenborde m.v. Listerne er nemme at 
tilpasse og montere med et minimum af spild, 
de er fugtbestandige og gennemfarvede i et 

bredt spekter af farver og træsorter. Det brede 
udvalg af både størrelser, udformning og farver 
gør det muligt at finde en løsning til enhver op-
gave og til enhver stil.

… eller bløde lister?

De bløde lister anvendes, hvor der stilles høje 
krav til holdbarhed og nem rengøring. Listerne 
anvendes for eksempel i sammensvejset til-
stand i vådrum, mellem linoleumsgulv og væg, 
rundt i kanter og som trappeforkanter. 

Desuden forefindes et sortiment i afslutnings-
lister og tæppeopkanter. Fodlisterne fås med 
og uden fod og som skureliste. Til ekstra nem 
montage kan vælges selvklæbende fodlister.


