Tvoros panelės

Decofor®

Decofor® – tai užbaigta
dekoratyvinė panelinės tvoros
sistema, garantuojanti grožį,

Privalumai
Dekoratyvumas
Decofor® yra šiuolaikiško dizaino profesionali tvora. Panelės yra tvirtos, tačiau nepraprastai

patvarumą ir suteikianti galimybę

elegantiškos ir dekoratyvios. Panelės, stulpeliai ir vartai vieni su kitais idealiai dera.

įvairiems montavimo sprendi-

Ilgaamžiškumas

mams.

Betafence padengimo technologija yra moderniausia ir garantuoja išskirtinį ilgaamžiškumą.
Atlikus cinkavimą, padengiama rišamuoju sluoksniu, kuris padeda idealiai sukibti su mažiausiai
100 mikronų poliesterio danga.  
Lengvas įrengimas
Sistemą įrengti yra labai paprasta. Visi elementai yra tiksliai sujungti. Decofor® sistemą galima
įrengti tarp sienų arba sienose.
Užbaigta sistema
Yra 3 tipų Decofor®: “Acro” (išlenkti paneliai), “Recto” (plokšti paneliai) ir “Wave” (banguoti paneliai). Jie visi yra skirtingų aukščių, su tinkamai parinktais stulpeliais, varstomais vartais (vienos
ir dviejų sąvarų) ir montavimo priedais. Visi elementai yra vienodos stilistinės konstrukcijos.

Pritaikymas
• Gyvenamiesiems namams
• Parkams
• Mokykloms
• Visuomeniniams pastatams
• Baseinams
• Pėsčiųjų takams aptverti
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Panelės
Panelės atitinka visus tvirtai tvorai keliamus reikalavimus. Jos yra 2015 mm
pločio ir 4 skirtingų aukščių.
Akies dydis – 200 x 65 mm. Strypai be galo tvirti: horizontalūs dvigubi 8 mm
ir vertikalūs 6 mm strypai.

Spalvos (2 psl.)
Žalia RAL 6005, balta RAL 9010 ir juoda
Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

RAL 9005.

Stulpeliai
Stulpeliai yra suvirinti. Kvadratinio skerspjūvio
vamzdinių stulpelių profilis – 60 x 60 x 1,5 mm.
Stulpai pristatomi su dangteliu iš aliuminio, su
rutuliu.
Panelės tvirtinamos prie stulpelių naudojant
metalines tvirtinimo apkabas (cinkuotus
ir padengtus plastiku) bei apsauginius
varžtus M8, pagamintus iš nerūdijančio plieno
ir turinčius nulaužiamą veržlę.

Vartai
Decofor® sistema yra visiškai užbaigta ir joje yra įrengti saugūs viengubi bei
dvigubi Decofor® vartai.
Padengimo technika
Panelės, stulpeliai ir vartai pirmiausia yra cinkuojami.
Mažiausias cinko sluoksnis: 40 g/m2 (panelės), 135 gr/m2 (stulpeliai), 350 g/m2
(vartai). Dėl idealaus sukibimo padengiama rišamuoju sluoksniu, o tuomet –
mažiausiai 100 mikronų (panelės ir vartai) ir 60 mikronų (stulpeliai) storio
poliesterio danga.

Decofor® arco-arco-arco

Decofor® recto-recto-recto

Decofor® arco-wave-arco

Decofor® wave-wave-wave

Decofor® asortimentas
Arco, plotis x aukštis
(panelės vidurys)
[mm]

Recto, plotis x aukštis
(panelės vidurys)
[mm]

Stulpelių aukštis
[mm]
Betone montuojamo stulpelio
aukštis

Apkabų skaičius
stulpelyje

Stulpelis su atramine aliuminio
plokšte

2015 x 886

2015 x 789

2015 x 762

1500

965

2

2015 x 1086

2015 x 989

2015 x 962

1500

1165

3

2015 x 1286

2015 x 1189

2015 x 1162

1750

1365

3

2015 x 1486

—

2015 x 1362

2000

1565

3
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Arco, plotis x aukštis
(panelės vidurys)
[mm]

