Przesłony do paneli
Aby Twoje ogrodzenie
panelowe Nylofor
zapewniało Ci więcej
prywatności, uzupełnij je
przesłonami Screeno Line
lub taśmami Colorado.

Przesłony dla systemu
Nylofor
Screeno Line i Colorado to wysokiej jakości systemy przesłon
montowanych na całym ogrodzeniu, włącznie z bramą. W zależności od
Twoich potrzeb przesłonami możesz wypełnić tylko część ogrodzenia,
osłaniając przed wzrokiem przechodniów i sąsiadów wybraną strefę
posesji.
Nylofor Screeno Line to system przesłon z PVC dedykowany panelom
ogrodzeniowym typu Nylofor 3D, Nylofor 3D Pro oraz Nylofor 3D Light II (o
szerokości 2,5 m). Przesłony Screeno Line dostępne są w kolorach:
zielonym, antracytowym oraz imitacji jasnego i ciemnego drewna.
System Colorado to wysokiej jakości taśma w rolkach wykonana z HDPE,
przeznaczona do wypełniania paneli Nylofor F oraz Nylofor 2D i 2D Super.
System Colorado standardowo dostępny jest w kolorze zielonym lub
antracytowym, a na zamówienie także w innych kolorach.
Oba systemy są bardzo łatwe do samodzielnego montażu, można nim
nawet wypełnić już istniejące ogrodzenie. Wysokiej jakości materiały, z
których wykonane są przesłony, gwarantują Ci wieloletni komfort
użytkowania.

Zalety

Zastosowanie

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

• Screeno Line - wypełnienie ogrodzenia z paneli
Nylofor z przegięciem 3D
• Colorado – wypełnienie ogrodzenia z paneli
Nylofor F, 2D i 2D Super

Asortyment przesłon
Typ przesłony

Typ ogrodzenia

Materiał

1 zestaw =
przesłona dla 1 panelu
o szerokości

Nylofor Screeno Line

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 Screeno Line
• Listwy pionowe i poziome wsuwa się w panel
• Listwy pionowe mocuje się do dolnego pręta panelu za pomocą klipsów (dołączonych w opakowaniu)
• Na koniec na panel nakłada się listwę górną

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

Asortyment standardowy
Typ przesłony

Asortyment niestandardowy

Kolor

Wysokość panelu

Kolor

Wysokość
panelu

Nylofor Screeno
Line

Zielony, antracyt lub
imitacja drewna

1030/1230/1530/1730/1930/2030/2430 mm

-

-

Colorado

Zielony
Antracytowy

Wszystkie wysokości

Zielony
pastelowy
Szary pastelowy
Czarny

-

Nylofor Screeno Line

Colorado

