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ograja za vse življenje
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.

Življenjska doba
10-letna garancija na aluminijaste dele.
25-letna garancija na odpornost desk proti insektom in glivam.

Vzdrževanje ni potrebno
Ograja ne potrebuje površinskega vzdrževanja (čiščenja).

Možnost izbire

Privlačnega videza
Dvojno obdelane deske, narejene po meri za
vas. Izjemno lepa moderna mešanica lesnega
kompozita in aluminija. Dobavljiva je v različnih
barvah.

Možnost izbire različnih površinskih obdelav
(z brazdami in gladke) omogoča več
kreativnosti.

Odporna na veter

Praktična
Lahko jo namestite na različne podlage.
Dobavljive različne višine.

Odpornost na veter je preizkušena do hitrosti
120 km/h.

Ograja SILVADEC vključuje:
Stebričke
Aluminijasti stebrički velikosti 70x70 mm.
Površinska obdelava: prašno barvano.
Dobavljive višine:
- 1240 mm za uporabo s talnimi nosilci
- 2315 mm za pritrjevanje v beton
Dobavljivi v treh barvah: svetlo siva, temno siva in mat rjava.

Deske
Dolžina: 1483 mm in 1783 mm; širina x debelina 150x21 mm.
Barvne možnosti: temno rjava, svetlo rjava, svetlo siva in temno siva.

Zaključni profili
Zagotavljajo zaključke privlačnega videza za prvi in zadnji stebriček.

Talni nosilec stebričkov
Za pritrjevanje stebričkov v betonske plošče.

Pokrov
Zaključni pokrov iz aluminija.
Barvne možnosti: svetlo siva, temno siva in mat rjava.

Dekorativni komplet s steklom ali aluminijem
Komplet = 1 posebna deska in 2 pripadajoči leseni deski,
dolžine 1783 mm.

Izvedbe ograj
Balustrade

Belle île z aluminijasto
desko

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.

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

Golden medal of Innovation in 2003

Belle île s stekleno
desko

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo.

Jersey

Innovation awards in 2005

