Plokštės

Horizen® plokštės

Jei norite savo namus aptverti
atsžvelgdami į šiuolaikines
tendencijas, rinkitės elegantiškas

PRIVALUMAI

bei funkcionalias Horizen tvoros

Tvirta konstrukcija

plokštes.

Horizen tvoros plokštės turi tvirtą rėmą pagamintą iš virintų profilių. Vidinę dalį sudaro horizontalinių plieninių
profilių užpildas. Tvoros sistema gali būti montuojama ant betoninio pagrindo arba ant žemės paviršiaus.
Privatumas
Atstumas tarp horizontalių profilių yra vos 15 mm. Dėka to, tvora tampa beveik nepermatoma, kas užtikrina
aukšto lygio privatumo apsaugą. Tuo pačiu, maži tarpai gerokai apsunkina galimybes tvorą perlipti.
Viena tvoros linija
Visi Horizen tvoros elementai — įskaitant viengubus ir dvigubus stumdomus vartus, slenkančius vartus ir
stulpus — buvo sukurti vientisos tvoros sistemos formavimui. Galimos įvairios elementų spalvos kurias lengva
priderinti prie namo bei aplinkos.
Paprastas bei greitas montavimas
Tvoros plokštės prie stulpų tvirtinamos tik keturiomis jungtimis naudojant varžtus. Dėka papildomų jungčių tvora
gali būti montuojama įvairiais kampais. Montavimui nereikalingi specialūs elektriniai įrankiai.

Panaudojimas
• Nuosavų namų apsaugai
• Namų kvartalų apsaugai
• Viešo naudojimo pastatams
• Įmonių teritorijų apsaugai

Plokštės
Horizen tvoros plokštės yra standartinio 2400 mm pločio bei 10-ties skirtingų
aukščių – nuo 1085 iki 1940 mm. Plokštės rėmas pagamintas iš virinto
plieno proﬁlių, kurių išmatavimai: 60 x 40 mm. Užpildą sudaro horizontalūs
80 x 20 mm proﬁliai su 15 mm tarpais vienas nuo kito. Horizen plokštės gali
būti montuojamos tiek prie metalinių, tiek prie betoninių stulpų.

Dangos technologija
Horizen plokštės yra pagamintos iš cinkuotų plieno proﬁlių ir padengtos
poliesterio milteliais (min kiekis 60 mikrometrų). Cinkuota tiek vidinė tiek
išorinė stulpų pusė pagal EN 10326 standartą. Jie taipogi padengti poliesterio
milteliais (min kiekis 60 mikrometrų).
Spalvos
Standartinės: pilka RAL 7030, žalia RAL 6005, juoda RAL 9005,
balta RAL 9010, antracitinė RAL 7016, struktūrinė antracito RAL 7016S
ir struktūrinė juoda RAL 9005S.

Stulpai
Stulpai pagaminti iš plieninių 80 x 80 mm diametro proﬁlių yra tiekiami su
kniedinėmis veržlėmis. Stulpai gali būti betonuojami arba montuojami ant
bortelių.
Montavimas
Plokštės yra prisukamos prie stulpų naudojant plienines jungtis su varžtais.
Kiekviena tvoros plokštė prie vieno stulpo tvirtinama dvejose vietose. Dėka
papildomų jungčių tvora gali būti montuojama įvairiais kampais. Horizen tvoros
sistema gali būti montuojama naudojant betoninį pamatą arba be jo.

Nestandartinės: RAL 9006, BF7016M, RAL 7021, RAL 7039, RAL 7040,
RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9007.
Kitos RAL splavos galimos užsakius individualiai.

Vartai
Horizen plokščių sistema gali būti sujungta su viengubais arba dvigubais
stumdomais vartais, taip pat su slenkančiais vartais. Sistema buvo sukurta
taip, kad visi jos elementais sudarytų vientisą priekinės tvoros dalies liniją.
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