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Profile Ogrodzeniowe Kompozytowe (WPC) Noble

Zastosowanie:

Skład:
Profile kompozytowe ogrodzeniowe (WPC) produkowane są
z wysokiej jakości wyselekcjonowanej mączki drzewnej,
PVC oraz dodatków pomocniczych, poprawiających
parametry użytkowe produktu.

Do zastosowań zewnętrznych w formie profilu
ogrodzeniowego.
Dzięki innowacyjnej technologii panel ogrodzeniowy jest
mocny, nie ulega rozpadowi, nie rozłupuje się, nie
potrzebuje konserwacji i malowania.

Dostępne kolory:

grafit, ciemny brąz, orzech, grafit

szary.
Profile Ogrodzeniowe Noble Collection zostały zaprojektowane z myślą o stworzeniu idealnego ogrodzenia, które może zarówno
dopasować się jak i kontrastować z elewacją domu lub otoczenia. Ogrodzenia te doskonale wpasują się w aktualne trendy
budownictwa. Prostota i elegancja idealnie współgra z nowoczesna architekturą domów.

Wymiary Elementów Ogrodzeniowych (mm):
Profil:
Standardowa długość: 1800mm
Przekrój poprzeczny profilu:

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę
posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie,
składowaniu i stosowaniu produktu. Nie powinny one zatem służyć jako gwarancja właściwości produktu. Stosowanie przepisów
regionalnych jest obowiązkiem klienta.
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Profile Ogrodzeniowe Kompozytowe (WPC) Noble
Ceownik:

Dystans:

Standardowa długość: 2000mm lub 1500mm

19mm x 20mm wysokość 40mm

Przekrój poprzeczny ceownika:

Przekrój poprzeczny dystansu:

Słupek Systemowy:
Standardowa wysokość: 1500mm
Słupek systemowy - Komplet:
-kapa na słupek 100x100x4mm
-słupek 100x100x1500mm
-płyta spawalnicza do słupka 160x160x10mm
-Kotwa M 10x145- 4 sztuki

Słupek montażowy:
Standardowa wysokość: 2400mm
Skład słupka:
-kapa na słupek 100x100x4mm
-słupek 100x100x2400mm
Szerokość: 100mm

-Nakładka na kotwę M10- 4 sztuki

Szerokość: 100mm

Charakterystyka Profili Ogrodzeniowych WPC:
Możliwość recyklingu
Wymóg konserwacji i malowania
Ocena higieniczna
Odporność na niskie i wysokie temperatury
Odporność na działanie grzybów i porostów, podstawczaków

Tak
Nie
Atest PZH
Tak
Tak

Odporność na działanie czynników atmosferycznych

Tak

Odporność na promienie UV

Tak

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień*
Wymagania według normy

Bfl-s1
PN-EN 15534

*) Zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1: 2010
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę
posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie,
składowaniu i stosowaniu produktu. Nie powinny one zatem służyć jako gwarancja właściwości produktu. Stosowanie przepisów
regionalnych jest obowiązkiem klienta.

