Valovite
POLIKARBONATNE
PLOŠČE DIAMOND
raznovrstni nadstreški
svetlobni pasovi

dobra svetlobna prepustnost
dvostranska UV zaščita, ki preprečuje,
da bi plošče na soncu postale rumene in
krhke
izjemna odpornost na udarce in točo
majhna teža
enostavna obdelava in montaža
razred gorljivosti: B-s1, d0
obstojnost materiala v širokem
temperaturnem razponu:
od -20°C do 100 °C
10 letna garancija proizvajalca
na poškodbe nastale zaradi toče in
proti izgubi svetlobne prepustnosti

Kontakt

predelne stene in druge
vertikalne zasteklitve
dekorativni nameni

svetujemo pri zasnovi konstrukcije
razrežemo
dostavimo
montiramo
nakup manjših dimenzij
poleg plošč nudimo ves potreben
pritrdilni material za izvedbo kritine
vašega nadstreška
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MARLON CS DIAMOND

- valovita polikarbonatna plošča, ki ji toča ne pride do živega
Značilna prizmatična reliefna
površina na spodnji strani,
čudovito razprši svetlobo.
Dvostranski nanos proti UV
žarkom nudi dolgotrajno zaščito
proti rumenenju in izgubi
svetlobne prepustnosti.

Plošče so v prvi vrsti
namenjene za pokrivanje
nadstrešnic, a jih z malce
domišljije uporabite tudi za
predelno steno ali v
kombinaciji s primerno
osvetljavo za impresiven
točilni pult.

46%

Barve
prozorna
tonirano rjava
tonirano siva

Montaža je enostavna, saj
ne potrebujete veznih profilov.
Ploščo pritrdite z vijaki na vrhu
vala. Priporočamo, da je osni
razmak med prečnimi nosilci od
500 do 600 mm. Podrobnejša
navodila za montažo in vzdrževanje
dobite v naši poslovalnici.

78%

Svetlobna prepustnost
78%
46%
68%

68%

Debelina: 2,8 mm
Dimenzije: 1045 × 6000 mm
in 1045 × 7000 mm
(pokrivna širina 988 mm)

MARLON CS 177/51

- izjemno lahka, vendar močna in trpežna polikarbonatna pošča
za svetlobne pasove, ki je kompatibilna z visokovalno vlakocementno kritino.
Debelina: 0,9 mm
Dimenzija: 1100 × 7000 mm
Barva: prozorna (88% svetlobna prepustnost)
Enostranska UV zaščita
Garancija: 10 let za svetlobno prepustnost
in 3 leta proti razbitju

Za ponudbo in
brezplačne vzorce
pokličite 01 759 12 10 ali pišite na info@termotom.si.

