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TROEVEN

Snel & doeltreffend
Screeno Wave biedt 100% privacy, onmiddellijk en doeltreffend.

Makkelijk te installeren
Screeno Wave kan makkelijk doorheen de mazen van een bestaande of nieuw geïnstalleerde 
omheining geweven worden dankzij de flexibele, op de juiste lengte afgesneden stroken. Er is geen 
gereedschap nodig voor de installatie.

Compatibiliteit
De Screeno Wave stroken kunnen gebruikt worden bij panelen van het type Nylofor® 2D en Nylofor® 
2D Super. De verschillende kleuren laten toe dezelfde kleur te gebruiken als die van de omheining.

Kwaliteit
De Screeno Wave stroken zijn gemaakt van hoogwaardig polypropyleen. Ze zijn uitermate sterk en 
duurzaam. Bovendien zijn de stroken volledig recycleerbaar.

Screeno® Wave voor 
Nylofor 2D  
Nylofor 2D Super

Privacy Oplossingen
Een makkelijk te installeren en doeltreffende oplossing om privacy te creëren 

bij nieuwe of geïnstalleerde panelen van het type Nylofor® 2D of 2D Super.
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    Technische informatie
• Polypropyleen
• 3 standaardkleuren beschikbaar: groen RAL 6005 / antraciet RAL

7016 / steengrijs RAL 7030
• Strookdikte: 1,00 mm
• Strookbreedte: 190 mm
• De stroken zijn op de gewenste lengte afgesneden: 2530 mm
• 10 stroken per verpakking (1 verpakking biedt privacy voor een

volledig paneel van 2500 x 2030 mm)

SCREENO® WAVE ASSORTIMENT

Materiaal Kleur* Verpakking Compatibiliteit

Polypropyleen

Groen RAL 6005 Verpakking van 10 stroken Nylofor® 2D

Antraciet RAL 7016 Strooklengte  253 cm Nylofor® 2D Super

Steengrijs RAL 7030
1 verpakking = privacy voor één volledig paneel van 

250 x 203 cm (breedte x hoogte)

Paneelhoogte in mm Paallengte in mm
(installatie in beton)

Paallengte in mm
(met gelaste voetplaat)

F-Lox Super 
Paaldoorsnede in mm

1830 2400 1870 120/40/2

2030 2600 2070 120/40/2

Wees creatief
Screeno® Wave kan op verschillende manieren geïnstalleerd worden.
Gebruik uw verbeelding om uw eigen decoratieve privacyoplossing te 
creëren. Hier geven we u enkele ideeën van manieren waarop u de strook 
in uw omheining kan weven.

Palen
F-Lox paalconcept
• Rechthoekige paal met doorsnede 120 x 40 mm
• Plaatdikte 2,00 mm
• Met voorgemonteerde polyamide klemmen en een

platte stalen afdekplaat van 40 x 4 mm
• De palen worden afgedekt met een plastic paalkap.

De palen worden gefabriceerd op bestelling:
• voor installatie in beton of op een gelaste voetplaat.
• polyester gecoat.

* Andere kleuren en strooklengtes beschikbaar op aanvraag
Wanneer men een omheining voorziet van een privacyinvulling dient specifieke aandacht besteed te worden aan het paaltype en de installatiewijze (veiligheidsredenen). Contacteer ons voor verdere informatie.




