INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

1. Ancorați stâlpul de montare pe o
fundație de beton. Atașați șina C la
stâlpul de montare folosind 4 șuruburi
autofiletante. Distribuiți șuruburile la
intervale egale de-a lungul întregii
lungimi a șinei C, astfel încât să formați
un cadru stabil pentru plăcile WPC
Fence.

2. Introduceți plăcile în șinele C lăsând o
distanță de 5 mm pe ambele părți ale
plăcii pentru a forma un rost de dilatare.
Așezați prima scândură pe o bază
nivelată (perete, șapă) la o distanță de
2-5 cm, în funcție de tipul bazei.

3. Lungimea standard a plăcilor este de
180 cm, dar pot fi tăiate la lungimea
necesară. Pentru gardurile cu lungime
nestandard, peste 200 cm, plăcile vor
avea nevoie de o contravântuire
structurală verticală.
Atenție: Nu fixați permanent plăcile pe
șinele C!
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a casei tale
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DE CE WPC FENCING?
Sistemul de profile WPC Fencing a fost conceput pentru a crea un
gard care, în funcție de preferințele dvs., se poate potrivi sau
contrasta cu casa dumneavoastră și împrejurimile sale. Este
produs dintr-un material inovator WPC (Wood Plastic Composite),
compus din PVC pur, particule de lemn de înaltă calitate și aditivi
care îmbunătățesc calitatea produselor. Datorită acestei
tehnologii inovatoare, profilele de gard sunt stabile, nu se
corodează, nu crapă și nu necesită întreținere sau vopsire.
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WPC FENCING PLACA DE GARD - 1,8 m

Tehnologia compozite WPC asigură durabilitate și cea mai mare rezistență. Placa este rezistentă la
abraziune, forțe mecanice externe, intemperii și agenți biologici. Nu necesită lucrări de întreținere și
service și, prin urmare, vă economisește timp și bani.

ADÂNCIMEA DE CULOARE
Prin utilizarea pigmenților de înaltă calitate și a aditivilor de filtrare UV, dezvoltați în colaborare cu producători
mondiali renumiți, am obținut o adâncime de culoare fără precedent a produselor noastre WPC.
Atenţie! Sunt posibile diferite nuanțe de culoare pentru diferite loturi de producție.

ESTETICA UNEI TERASE

WPC FENCING

Atenție: Plăcile trebuie montate astfel
încât marcajele de pe părțile laterale ale
plăcii să fie pe aceeași parte.

DURABILITATE

Scândurile sunt perfect drepte, fără noduri și crăpături. Nu se deformează și nu se umflă. Designul lor
simplu și elegant se potrivește perfect arhitecturii caselor moderne.

GARANTIE
Sistemul de profile WPC Fencing își păstrează proprietățile chiar și în condițiile atmosferice în
schimbare și vin cu acoperire de garanție în conformitate cu termenii producătorului.
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