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Panele Kratowe VEGA B Light
II
Opis produktu
Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych).
Panele VEGA B Light II zaliczane są do grupy paneli 3D. Cechą charakterystyczną tej grupy wyrobów są przetłoczenia.
Przetłoczenia nadają panelom sztywności. Ilość przetłoczeń jest ściśle powiązana z wysokością panelu
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie ogniowe,
ocynkowanie + powleczenie poliestrowe.
Średnica drutu dla panelu ocynkowanego ogniowo 3,0 [mm]
Średnica drutu dla panelu w systemie DUPLEX 3,0 [mm]
Wymiar oczek prostych 80x100 [mm]
Wymiar oczek małych 80x50 [mm]
Szerokość panelu 2500 [mm]
Szerokość panela w osiach skrajnych prętów 2500 mm. Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 mm.
W standardzie panele dostępne w kolorach: ocynk ogniowy lub ocynk + RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (popielaty).
OBSZAR ZASTOSOWAŃ
Panele kratowe VEGA B Light II stanowią uniwersalne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie zarówno w obszarach
przemysłowych jak i prywatnych. Panele kratowe montowane są wokół domów prywatnych, parków, ogrodów, budynków
użyteczności publicznej, placów zabaw, wokół fabryk lub różnego rodzaju składów i terenów magazynowych.
TRWAŁOŚĆ NA LATA
Tylko dobrze zabezpieczone ogrodzenie daje spokój na lata. To rozsądny wybór bez konieczności cyklicznego odnawiania
powierzchni. Ogrodzenia WIŚNIOWSKI wykonujemy z najtrwalszego materiału - stali i zabezpieczamy przed korozją metodą
cynkowania ogniowego lub cynkowania i malowania proszkowego w systemie DUPLEX. Proces kontrolujemy na każdym etapie
i zapewniamy najwyższą dostępną jakość. Potwierdzamy to dziesięcioletnią gwarancją antykorozyjną na stalowe elementy
ogrodzeń.
SPRAWDZONA TECHNOLOGIA
Panel VEGA B Light II zgrzewany jest z surowego drutu, następnie cynkowany ogniowo lub galwanicznie i malowany metodą
proszkową. Panel produkowany w tej technologii to przede wszystkim solidne zgrzewy oraz eliminacja potencjalnych ognisk
korozji.
ODPORNE NA KOROZJĘ
Panele kratowe poddawane są rygorystycznym badaniom w wewnętrznym laboratorium w którym sprawdzana jest odporność
antykorozyjna wyrobu. Wynikiem naszych starań jest produkt o wysokich parametrach jakościowych.
UNIWERSALNY MONTAŻ
Panele VEGA B Light II mogą być montowane na 4 rodzajach słupów i z wykorzystaniem 6 różnych akcesoriów montażowych
dostępnych w ofercie WIŚNIOWSKI.
SYSTEMOWOŚĆ
Panel kratowy VEGA B Light II stanowi integralną część ogrodzenia. Można go instalować w systemie wraz z bramą przesuwną
lub bramą i furtką z oferty WIŚNIOWSKI.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Kolor paneli: GRAFIT , OCYNK OGNIOWY , ZIELONY

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

