
Imaginea nouă
a casei tale

WWW.DEVOREX.COM WWW.DEVOREX.COM

Bulgaria, Oras Plovdiv, Branipole, CP 4109, Zona Chiirite Nr. 20 G
(Soseaua de Centura de Sud, Plovdiv)
tel.: (+359) 32 677 105, fax: (+359) 32 677 305
e-mail: info@devorex.com

Bucuresti, sector 1, Str. Maltopol nr. 23
camera 301, modul D, etaj 3, ap. 3

tel.:  (+40) 728 563 577, fax:  (+40) 372 874 024
e-mail: romania@devorex.com

BIROUL DIN ROMANIASEDIU BULGARIA

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

GALERIE

2. Placile de gard sunt introduse in 
sina-c care este �xata de stalp. Nu uitati 
sa pastrati un rost de dilatatie de 5 mm
in partile  laterale ale placii.
Prima placa se aseaza pe o suprafata 
plana  (perete, sapa) lasand un rost 
de dilatatie intre 2-5 cm de la baza.

3. Lungimea standard a placilor este de 
180 cm. Placile pot � taiate la orice 
lungime. In cazul placilor non-standard, 
care depasesc lungimea  de 200 cm, este 
necesara consolidarea pe verticala a 
placilor.    

Atentie: Puneti placile fara sa le �xati 
de�nitiv pe sina-c!

1. Inainte de a monta pro�lele de gard 
WPC Fencing , pregatiti fundatia 
gardului care consta din stalpi ancorati 
intr-o fundatie din beton. Fixati canalul 
compozit pe stalpi cu suruburi 
auto�letante. Plasati suruburile de-a 
lungul intregii inaltimi in patru interval 
egale, astfel sina-c va deveni cadrul rigid 
pentru placile de gard.
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ELEMENTE ALE SISTEMULUI

WPC PLACA DE GARD - 1,8 m STALP MONTAJ* - 1.5 m

SINA-C - 1,5 m
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DE CE WPC FENCING?

 

 

AVANTAJE

DURABILITATE

Tehnologia folosita la fabricarea materialului compozit WPC asigură o durabilitate și rezistența maximă. 
Placa este rezistentă la abraziune, forțe mecanice externe, intemperii și agenți biologici. Nu necesită lucrări 
de întreținere și service, astfel veti economisi timp și bani.

 

ESTETICA UNEI TERASE

Placile sunt perfect drepte, fara noduri sau �suri si in plus, sunt nedeformabile. Nu exista suruburi sau cuie 
vizibile, ceea ce imbunatateste considerabil estetica terasei.

CULOARE IN PROFUNZIME

Prin utilizarea pigmentilor de inalta calitate si a aditivilor pentru �ltre UV, dezvoltati in colaborare cu 
producatori de renume international, am obtinut o culoare uniforma, in profunzime, fara 

precedent pentru produsele noastre WPC.

GARANTIE

Sistemul de pro�le WPC Fencing îsi pastreaza proprietatile chiar si la schimbarile meteorologice 
si se oferesc cu o garantie in conformitate cu conditiile de garantie ale producatorului.
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Sistemul de pro�le WPC Fencing a fost conceput pentru a crea 
un gard care sa se potriveasca, dar sa �e si in contrast cu casa 
sau imprejurimile atunci cand se doreste. Este produs dintr-un 
material inovator WPC (lemn compozit) care este compus din 
PVC pur, particule de lemn de inalta calitate si aditivi care 
imbunatatesc calitatea produselor. Tehnologia inovatoare ofera 
calitati care fac pro�lele de garduri stabile, nu corodeaza, nu 
crapa și nu necesita intretinere sau vopsire

Atentie: Nu amplasați mai mult de două 
distanțiere între două panouri de gard!

19х25х40 mm

* stalp (10x10x150cm) cu bază (16х16x1cm), post cap,
4 psc. ancora M10x145 și capacele ancore M10.


