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MAGAZYNY

Screeno® Wave dla 
Nylofor® 2D  
Nylofor® 2D Super 
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ZALETY

Pełna prywatność
Po wpleceniu taśm Screeno Wave we wszystkie oczka panelu, otrzymujemy 100% prywatność.

Łatwy montaż
Taśmy Screeno Wave można łatwo przepleść przez oczka istniejącego lub nowo zainstalowanego 
ogrodzenia. Taśmy na wymiar dotniemy zwykłymi nożyczkami.

Kompatybilność
Przesłony Screeno Wave mogą być stosowane z panelami Nylofor® 2D i Nylofor® 2D Super.
Różne kolory taśm umożliwiają dopasowanie do koloru ogrodzenia.

Jakość
Taśmy Screeno Wave są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Są niezwykle mocne 
i wytrzymałe oraz podlegają recyklingowi.

Przesłony
Łatwe w montażu taśmy do przewlekania przez oczka nowych 

lub zainstalowanych paneli Nylofor® 2D lub 2D Super.
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Betafence Sp. z o.o.
47-246 Kotlarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

www.ogradzamy.pl
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ASORTYMENT PRZESŁON SCREENO WAVE

Materiał Kolor* Opakowanie Kompatybilność

Polipropylen

Zielony RAL 6005 Opakowanie 10 taśm Panele Nylofor® 2D

Szary RAL 7016 Długość taśmy 253 cm Panele Nylofor® 2D Super

Szary RAL 7030 1 opakowanie = zapewnia prywatność w całym 
panelu o powierzchni 250 x 203 cm (szer x wys) Panele Nylofor® F

Wysokość panelu
[mm]

Wysokość słupa do betonu
[mm]

Wysokość słupa na podstawie
[mm]

Profil słupa
[mm]

1830 2400 1870 120/40/2

2030 2600 2070 120/40/2

* Inne kolory i długości taśm dostępne na zamówienie
Przy montowaniu przesłony zapewniającej prywatność w ogrodzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj słupa i instalację (względy bezpieczeństwa). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Słupy

Słup F-lox:
• Słup prostokątny o przekroju 120 x 40 mm
•  Ze wstępnie zamontowanymi złączkami 

poliamidowymi i stalową płytą maskującą 
o wymiarach 40 x 4 mm

• Słupy wyposażone w plastikowe kapturki
Słupy są dostępne na zamówienie:
• do montażu w betonie lub na przyspawanej podstawie
• w wersji ocynkowanej ogniowo lub z powłoką poliestrową.

Bądź pomysłowy

Taśmy Screeno® Wave mogą być instalowane na różne sposoby.
Wykorzystaj wyobraźnię i stwórz własne rozwiązanie ozdobne 
zapewniające prywatność.
Poniżej kilka pomysłów dotyczących przeplatania taśm przez ogrodzenie.

Informacje techniczne

• Polipropylen
• dostępne trzy standardowe kolory: zielony RAL 6005, szary RAL 7016 

i szary RAL 7030
• Grubość taśmy: 1,00 mm
• Szerokość taśmy: 190 mm
• Taśmy cięte na wymiar: 2530 mm
• 10 taśm w opakowaniu 

(1 opakowanie zapewnia prywatność w całym panelu o powierzchni 
2500 x 2030 mm)


