
Produkty do ogrodu

Chcesz, aby projektowane

przez Ciebie ogrodzenie z

paneli Nylofor zapewniało

Twojemu Klientowi ochronę

prywatności i poczucie

bezpieczeństwa? Uzupełnij

je przesłonami Nevada lub

Colorado.

 

Przesłony dla systemu
Nylofor

Systemy przesłon Nevada i Colorado doskonale nadają się do wykonania
przesłon  na  całym  ogrodzeniu  (włącznie  z  bramą)  lub  w  wydzielonej
strefie posesji Twojego Klienta.

Nylofor Nevada to wysokiej jakości system przesłon z PVC montowanych
na panelach typu Nylofor 3D, Nylofor 3D Pro oraz Nylofor 3D Light II (o
szerokości  2,5 m). Standardowo przesłony Nevada występują w kolorze
zielonym,  ale  na  potrzeby  Twojego  Klienta  możesz  zaproponować  inne
kolory dostępne na zamówienie.

Z  kolei  ogrodzeniom  z  paneli  Nylofor  F  oraz  Nylofor  2D  i  2D  Super
dedykowany jest system Colorado - taśma w rolkach 100 m, wykonana z
HDPE.  Możesz  zaproponować  swojemu  Klientowi  system  Colorado  w
kolorze  zielonym  lub  antracytowym,  a  także  w  innych  kolorach
dostępnych na zamówienie.

Twój Klient z pewnością doceni łatwość montażu przesłon w nowym lub już
istniejącym  ogrodzeniu.  Dzięki  wysokiej  jakości  materiałom  przesłony
gwarantują wieloletni komfort użytkowania.

Zalety

• ochrona prywatności i większe poczucie bezpieczeństwa
• idealne dopasowanie do architektury budynku i otoczenia
• łatwość montażu  

• Nevada - wypełnienie ogrodzenia z paneli Nylofor
z przegięciem 3D

• Colorado – wypełnienie ogrodzenia z paneli
Nylofor F, 2D i 2D Super

Zastosowanie

 



Asortyment przesłon

Typ przesłony Typ ogrodzenia Materiał
1 zestaw =

przesłona dla 1 panelu
o szerokości

Nylofor Nevada Nylofor 3D. 3D Pro i 3D Light II PVC 2500 mm

Colorado
Siatki Pantanet, Fortinet i Resitor
Panele Nylofor 2D, 2D Super i F

HDPE
Rolka 100 m 

= 

+/– 5 m2 przesłony

Montaż 

System Nylofor Nevada 

• Listwy pionowe i poziome wsuwa się w panel
• Listwy pionowe można zamocować do dolnego pręta panelu za pomocą klipsów (dołączonych w opakowaniu)
• Specyficzny kształt listwy poziomej pozwala na montaż w dwóch kierunkach, co umożliwia mocowanie do paneli różnego typu
• w kolorze antracytowym RAL 7016

System Colorado 

• Elastyczną taśmę montuje się przeciągając ją przez oczka siatki lub panelu
• Na końcu taśmę można przyciąć i przymocować do ogrodzenia za pomocą zacisku

 Typ przesłony
 

Asortyment standardowy Asortyment niestandardowy

Kolor Wysokość panelu Kolor Wysokość panelu

Nylofor Nevada Zielony 2030 mm
Imitacja drewna (jasna)

Imitacja drewna (ciemna)
Antracytowy

Wszystkie wysokości poza 630 mm

Colorado
Zielony

Antracytowy
Wszystkie wysokości

Zielony pastelowy
Szary pastelowy

Czarny
-

Nylofor Nevada Colorado  

  


