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Screeno® Line dla 
Bekafor®  
Nylofor®  3D

Przesłony
Lekkie plastikowe przesłony w kilku kolorach zapweniające 

pełną lub częściową prywatność.

ZALETY

Dekoracyjność
Przesłony Screeno® Line dostępne są zarówno w kolorze zielonym lub antracytowym, jak 
i w imitacji drewna. Dzięki szerokiej gamie barw dodają elegancji każdemu rodzajowi ogrodzenia.

Kompatybilność
Listwy Screeno® Line można łączyć z panelami rezydencjonalnymi Bekafor® Classic oraz 
z panelami profesjonalnymi Nylofor® 3D, 3D Pro i 3D Light II.

Łatwy montaż
Listwy przesłon można łatwo montować na ogrodzeniu istniejącym lub nowo postawionym. 
Przesłony dostarczane są w opakowaniach na 1 panel.

Gwarancja
Gwarancja na przesłony Screeno® Line obowiązuje przez 10 lat (warunki gwarancji na etykiecie 
produktu).
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Bekafor Screeno Line

Listwy wykonane z PVC, standardowo dostępne 
w czterech kolorach:
• zielonym
• antracytowym
• imitacji drewna (w kolorze jasnym i ciemnym)

Kompatybilne z panelami Bekafor® Classic o szerokości 2 m

Nylofor Screeno Line

Listwy wykonane z PVC, standardowo dostępne 
w kolorze zielonym, antracytowym, imitacji drewna 
(jasnym i ciemnym).

Kompatybilne z panelami o szerokości 2,5 m:
• Nylofor 3D
• Nylofor 3D Pro
• Nylofor 3D Light II.

Montaż

Listwy poziome i pionowe należy wsunąć w panel. Listwy pionowe 
można przymocować do dolnego drutu poziomego za pomocą zacisków 
(dołączonych do opakowania) bez konieczności stosowania narzędzi.

Listwa pozioma o specjalnym kształcie może być mocowana w dwóch 
kierunkach, co umożliwia instalowanie jej z różnymi typami paneli. 
Górny profil gwarantuje idealne wykończenie.

Materiał

• Listwy wykonane z PVC

Kompatybilne wysokości paneli

• Dla paneli Bekafor: 103 / 123 / 153 / 173 / 203 cm
• Dla paneli Nylofor: 103 / 123 / 153 / 173 / 193 / 203 / 243 cm

Opakowanie

Każdy zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do zasłonięcia 
całego panelu:
•  listwy do montażu pionowego (w tym 2 mniejsze listwy do włożenia na 

krańcach panelu)
•  listwy trapezowe montowane w poziomych przegięciach 3D panelu
•  zaciski do mocowania listew pionowych na dolnym drucie poziomym 

panelu
• górny profil dla doskonałego wykończenia

Uwaga

Przy montowaniu przesłony zapewniającej prywatność w ogrodzeniu 
należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj słupa i instalację 
(ze względów bezpieczeństwa).

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.


