GALIMOS
SPALVOS

MATMENYS

AUKSINIO ĄŽUOLO 3D

RIEŠUTMEDŽIO

GRAFITO (RAL 7016)

JUODA (RAL 9005)
Spaudos technologija neleidžia tiksliai atkurti dangų spalvų, todėl
pavaizduotos spalvos yra orientacinės ir gali skirtis nuo tikrųjų.
Mėginių spalvos priklauso nuo gamybos sąlygų ir gali šiek tiek
skirtis nuo medžiagos, pristatytos į statybvietę.

GARD – naujovė tvorų sistemų rinkoje! Aukščiausios kokybės
produktus jau galima įsigyti trijų pločių ir keturių spalvų. Dėl
daugybės konﬁgūracijų, mūsų tvorų sistemos GARD yra puikiai
pritaikomos prie individualių klientų poreikių.

GARD – SPALVŲ IR PLOČIŲ DERINYS

GREITAS IR PAPRASTAS MONTAVIMAS

Mūsų modernios tvorų sistemos GARD gali būti konﬁgūruojamos
pagal lentų plotį ir spalvą. Patrauklią auksinio ąžuolo 3D spalvą,
imituojančią medienos tekstūrą, rasite tik mūsų komerciniame
pasiūlyme. Segmentų spalvos pasirinkimas papildomai nieko
nekainuoja. Segmentus galima užsisakyti pagal dydį.

Klientas gauna visus segmento surinkimui reikalingus elementus,
taip pat ir tvirtinimo prie stulpų (metalinių arba betoninių).
Praktiška sistema užtikrina paprastą ir greitą montavimą. Tvorų
sistemai GARD nereikia pamatų.

PATVARUMAS IR ESTETIKA

VISAPUSIŠKAS SPRENDIMAS JŪSŲ SKLYPUI

Produktai turi dvigubą apsaugą nuo korozijos, kurią užtikrina
Duplex technologija, suteikianti paviršiams itin aukštą apsaugos
lygį. Cinko ir dažų dangos užtikrina išskirtinį ilgaamžiškumą
daugelį metų.

Atsižvelgdami į jūsų poreikius, galime pasiūlyti:
STUMDOMUS arba DVIVĖRIUS VARTUS
GARD VARTELIUS
Pasirinkę mūsų produktus, investuojate į savo sklypo saugumą
ir privatumą.

export@blachotrapez.eu
422
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VARTELIAI
TECHNINIAI DUOMENYS
Mažiausias plotis Lmin:
Didžiausias plotis Lmax:
Aukštis H:
* 1580 mm yra bendrasis aukštis nuo stulpo pagrindo iki viršaus

SEGMENTAI
TECHNINIAI DUOMENYS

SLIDING GATE
TECHNINIAI DUOMENYS

DVIVĖRIAI VARTAI
TECHNINIAI DUOMENYS
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