Panelové systémy

Egidia®

Panely Egidia® s palisádovou
výplňou tvoria s krídlovými
a posuvnými bránami Egidia
kompletný systém oplotenia.

Prínosy
Kompletný systém oplotenia
Jednoduchý a univerzálny vzor palisádovej výplne zaručuje, že sa panely Egidia® výborne hodia ku
krídlovým a posuvným bránam Egidia® s palisádovou výplňou.
Vysoko kvalitná povrchová úprava
Panely Egidia® sú k dispozícii v pozinkovanej verzii alebo v povrchovej úprave práškovaním.
Obe technológie krytia zaisťujú dlhú životnosť a nevyžaduje sa ďalšia údržba.
Rýchla inštalácia
Vďaka malému množstvu príslušenstva sú panely Egidia® inštalované veľmi rýchlo a inštalácia
nevyžaduje odborný postup.

Použitie
• Domy
• Sídliská
• Firmy, veľkoobchody a sklady

Panely
Panely sú vyrobené z pevných profilov s rozmermi 40 x 20 mm (pri vodorovných
profiloch) a 30  x 18 mm (pri zvislých profiloch).
Rozostupy medzi zvislými profilmi sú 110 mm.
Zvislé profily sú navrchu vybavené plastovou krytkou.
Stĺpiky
Stĺpiky so štvorcovým prierezom s rozmermi 50 x 50 x 1,5 mm sú vybavené
plastovou krytkou.
Každý panel je dodávaný spoločne so sadou 4 úchytov a samoreznými
skrutkami.
Panel sa k stĺpikom pripojí a upevní pomocou dvoch úchytov (jedným sa upevní
na spodnej časti, druhým zhora), ktoré sa prichytia pomocou skrutiek k panelu
a stĺpiku.

Brány
Panely Egidia tvoria spoločne s krídlovými a posuvnými bránami s palisádovou
výplňou kompletný systém oplotenia.
Technika povrchovej úpravy
Žiarovo pozinkované a potiahnuté polyesterom.
Farby
Žiarovo pozinkované. Farby RAL sú k dispozícii na požiadanie.
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