Panel Nylofor 3D light
Szukasz solidnego systemu
panelowego, który będzie
wyjątkowo odporny na
odkształcenia? Wybierz sztywne
panele ogrodzeniowe Nylofor 3D
Light o poziomym proﬁlowaniu
głębokości 43 mm!
Solidna konstrukcja paneli
ogrodzeniowych Nylofor 3D Light
z poziomym proﬁlowaniem i
grubym drutem o średnicy 4 mm
w ilości 51 szt. na każdy panel
zapewnia wysoką sztywność
systemu i gwarantuje skuteczną
ochronę zabezpieczanego terenu.

Wysokość: 630-2430 mm
W stałej sprzedaży:
1230 mm i 1530 mm
Szerokość: 2500 mm
Dostępne kolory:
Zielony RAL 6005
Antracyt RAL 7016
Czarny RAL 9005

Dzięki zastosowaniu trzech
warstw: cynku, warstwy
podkładowej i powłoki
poliestrowej Twoje ogrodzenie
będzie latami wyglądało jak nowe.
Grubość powłoki poliestrowej
wynosi min. 100 mikrometrów.

+

Panele
ogrodzeniowe
10 lat gwarancji

Panel Nylofor 3D

51 drutów 4 mm
przetłoczenie 43 mm
ocynk
podkład
poliester

= 10 lat gwarancji

Poszukujesz ogrodzenia o
wysokiej wytrzymałości, które nie
wymaga regularnej konserwacji?
Zdecyduj się na system
ogrodzeniowy Nylofor 3D.

Wysokość: 630-2430 mm
W stałej sprzedaży:
1230 mm i 1530 mm

Panele ogrodzeniowe Nylofor 3D
wykonane są z ocynkowanych
drutów stalowych pokrytych
powłoką poliestrową o wysokiej
wytrzymałości. Trwałość powłoki
uzyskuje się dzięki procesom
termoutwardzania w wysokich
temperaturach (wypiekania).

Dostępne kolory:

Dodatkowej sztywności panelom
nadaje poziome proﬁlowanie,
dzięki czemu cały system
ogrodzeniowy skutecznie
zabezpieczy teren Twojej ﬁrmy
domu czy warsztatu. Wszystkie
elementy systemu zostały
zaprojektowane w taki sposób,
aby montaż przebiegał szybko i
profesjonalnie.

Szerokość: 2500 mm

Zielony RAL 6005
Antracyt RAL 7016
Czarny RAL 9005

+

51 drutów 5 mm
przetłoczenie 43 mm
ocynk
podkład
wypiekany poliester

= 10 lat gwarancji
Metalzbyt blisko Ciebie :
Rzeszów ul. Przemysłowa 11
kom: 667-972-560
sprzedaz@metalzbytpolska.pl

Tarnobrzeg Al. Warszawska 2a
kom: 792-520-650
tarnobrzeg@metalzbytpolska.pl

Brzozów ul. Kościuszki 27
kom: 535-616-222
brzozow@metalzbytpolska.pl

Krosno ul. Podkarpacka 2
kom: 535-868-222
krosno@metalzbytpolska.pl

Leżajsk ul. Mickiewicza 80
kom: 797-182-635
lezajsk@metalzbytpolska.pl

Agrohurt Rz-ów ul. Lubelska 46
pawilon K-46 kom: 502-381-727
agrohurt@metalzbytpolska.pl

Przemyśl ul. Jasińskiego 32
kom: 660-346-747
przemysl@metalzbytpolska.pl

Domaradz 352
kom: 535-989-123
domaradz@metalzbytpolska.pl

Akcja Promocyjna przeprowadzana jest na podstawie Regulaminu Promocji Metalzbyt Polska Sp. z o.o. od dnia 01.04.2019 r. do wyczerpania zapasów.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy drukakarskie.

