
Produkty do ogrodu

Szukasz skutecznego

rozwiązania z zakresu

ochrony prywatności dla

systemu Nylofor 2D lub 2D

Super? Wybierz przesłony

Screeno Wave dedykowane

tym systemom. 

 

Przesłony Screeno Wave 

Wysokiej jakości przesłony Screeno Wave montowane na systemach
Nylofor 2D, 2D Super zapewnią Twojemu Klientowi natychmiastową i
stuprocentową prywatność. Panele instaluje się na specjalnych słupach F-
LOX Super wraz z listwą montażową.

Przesłony Screeno Wave to elastyczne taśmy z wysokiej jakości
polipropylenu, odpornego na działanie promieni UV, przycięte na długość
panelu. Twój Klient z łatwością zamontuje je nawet na wcześniej
zainstalowanym ogrodzeniu bez użycia dodatkowych narzędzi. Wystarczy
przepleść taśmę przez rząd oczek panelu.

Przesłony Screeno Wave możesz zainstalować na swoim ogrodzeniu na
różne sposoby, na przykład przeplatając je co drugą lub co trzecią
krawędź oczka. Taśmami można wypełnić panel całkowicie lub tylko co
drugi-trzeci rząd oczek, by otrzymać efekt przezierności.

Taśmy Screeno Wave są dostępne w kolorze zielonym, antracytowym i
szarym, a na zamówienie także w innych kolorach palety RAL, dzięki
czemu z łatwością dopasujesz je do potrzeb swojego Klienta.

Zalety

• skuteczne zapewnienie prywatności
• szybki montaż bez użycia dodatkowych narzędzi  

• przesłony do wypełnienia paneli Nylofor 2D i 2D
Super

Zastosowanie

 



Parametry techniczne:

• elastyczne taśmy plastikowe do przeplatania w poziomie przez oczka paneli płaskich
• materiał: polipropylen
• grubość taśmy: 1,00 mm
• szerokość taśmy: 190 mm
• taśmy przycięte na długość: 2530 mm
• 10 taśm w opakowaniu (1 opakowanie umożliwia wypełnienie panelu o wymiarach 2500 x 2030 mm)
• inne długości taśmy (np. dla paneli o długości 3 m) i różne kolory dostępne na zamówienie
• pełna prywatność (całkowicie nieprzezroczyste)
• doskonała odporność na promienie UV
• panele Nylofor 2D i 2DS należy zamontować na specjalnych słupach F-LOX Super (120x40 mm)

Kolory:

• Zielony RAL 6005
• Antracytowy RAL 7016
• Szary RAL 7030
• Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie

Asortyment Screeno Wave

Materiał Kolor Opakowanie Kompatybilność

polipropylen
zielony RAL 6005

antracytowy RAL 7016
szary RAL 7030

10 taśm w opakowaniu
1 opakowanie umożliwia wypełnienie panelu o wymiarach 2500

mm x 2030 mm (szerokość x wysokość)

Nylofor 2D
Nylofor 2D Super  

  


