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Talna obloga Elegance in Emotion
„Za Vse Življenje“
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Oblikovanje
S štirimi različnimi barvami in tremi površinskimi obdelavami
nudi talna obloga Elegance čudovit in inovativen dizajn.
Barve so dolgo obstojne in UV odporne.

Trajnost in odpornost
25-letna garancija na odpornost talne obloge
proti insektom, glivam in plesni.

Silvadec prispeva k trajnostnemu razvoju in zaščiti okolja z uporabo recikliranih izdelkov
z evropskih žag in s proizvodnjo izdelkov, ki jih je mogoče 100% reciklirati.

Enostavno vzdrževanje
Vzdrževanje in čiščenje je enostavno,
le z vodo.

Varnost
Ne vsebuje strupenih snovi, ne drsi,
se ne cepi.
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Hitra namestitev

Pripomočki

S pomočjo namensko oblikovane spojke
polaganje še nikoli ni bilo tako enostavno;
prihranili boste do 50% časa v primerjavi
z namestitvijo z običajnimi vijaki.

Silvadec iz enakega materiala izdeluje tudi
podkonstrukcijski element. Z lesnim
kompozitom Forexia lahko obložite tudi vaše
stopnice. Dobavljiva so tudi skrita držala in
vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla.

talna obloga Elegance
Velikost deske: 138x23 in 180x23 mm.
Standardna dolžina 4 metre.
brazde

gladke

videz lesa

Anthracite siva
Iroise siva
Colorado
rjava
Exotic rjava

talna obloga Emotion

pripomočki

Velikost deske: 138x23 mm.
Standardna dolžina 4 metre.

Pripomočki za hitro in enostavno namestitev:
- podložna letev, dim.50x50x4000 mm
- nerjaveče jeklene spojke
- vijaki

gladke
Savana

Navodila za montažo
Forexia elementov ni mogoče uporabljati v konstrukcijske
nosilne namene. Navodila za montažo lahko dobite
pri svojem zastopniku.
Ob neupoštevanju naših navodil za montažo, garancija
ne bo veljavna.

Innovation awards in 2005

Golden medal of Innovation in 2003

Silvadec. Vse pravice pridržane. Forexia je zaščitena blagovna znamka firme Silvadec.

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo.
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