Panele
ogrodzeniowe

Panele Decofor
Decofor to kompletny system panelowy tworzący wraz ze słupami i
bramami wyjątkowo ozdobne ogrodzenie o nowoczesnej konstrukcji.

Marzysz o wyszukanym
systemie ogrodzeniowym?
Wybierz niezwykle
dekoracyjne panele
Decofor.

Masz do wyboru dwa typy paneli Decofor: Arco (o łuku wypukłym), Recto
(panele płaskie).
Wszystkie rodzaje paneli Decofor dostępne są w różnych wysokościach, z
dobranymi do nich słupami, bramami jedno- i dwuskrzydłowymi oraz
akcesoriami do montażu.
System Decofor został precyzyjnie dopracowany, dzięki czemu możliwy
jest samodzielny montaż. Dodatkowo istnieje możliwość montażu do
ściany i na murkach.
Panele Decofor dostępne są standardowo w kolorze czarnym, a na
zamówienie także w innych kolorach RAL. Tak szeroka paleta barw daje Ci
możliwość doboru ogrodzenia najbardziej dopasowanego do Twojej
posesji.

Zalety
•
•
•
•

Zastosowanie
•
•
•
•
•

zabudowa jednorodzinna
osiedla mieszkaniowe
parki
budynki użyteczności publicznej
baseny

dekoracyjność i elegancja
unikalny kształt
łatwy montaż
kompletny system uzupełniony bramami skrzydłowymi

Panele
• Panele Decofor wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki o szerokości 2015 mm i czterech wysokościach
• Rozmiar oczka: 200,0x65,0 mm
• Poziome podwójne pręty o średnicy 8,00 mm oraz pionowe o średnicy 6,00 mm gwarantują bardzo wysoką wytrzymałość

Słupy
• Słupy Decofor wykonano ze spawanych rur o proﬁlu kwadratowym 60x60x1,50 mm
• Dostarczane są z aluminiowym kapturkiem zakończonym kulą
• Mocowanie paneli do słupów wykonuje się za pomocą metalowych obejm mocujących (ocynkowanych
i pokrytych PVC) oraz śrub zabezpieczających M8 ze stali nierdzewnej z samozrywalną nakrętką

Bramy
• Kompatybilne z systemem bram jedno- i dwuskrzydłowych Decofor

Technologia powlekania
• Panele i słupy są najpierw cynkowane - minimalna grubość powłoki cynku wynosi: 40 g/m2 (panele)
i 135 g/m2 (słupki)
• Następnie wszystkie elementy są malowane metodą proszkową (minimalna grubość warstwy to
100 mikrometrów dla paneli oraz 60 mikrometrów dla słupków)
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej
do podłoża

Kolory
• Czarny RAL 9005
• Inne kolory palety RAL dostępne na zamówienie

System Decofor
Wymiary panelu
szer. x wys.* [mm]

Wysokość słupa
[mm]

Decofor Arco

Decofor Recto

do zabetonowania

do
podstawy

2015x886

2015x762

1500

965

Liczba obejm
na słup
2

2015x1086

2015x962

1500

1165

3

2015x1286

2015x1162

1750

1365

3

2015x1486

2015x1362

2000

1565

3

* Mierzone w środku panelu.

