היצע גדרות
פריט

גל צר עגול
14x85

גל צר ישר
14x85

גל גדר עגול
14x110

גדר לבנה
ישר
12x85
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פריט

הערות
רשת  6מ”מ
חור  35מ”מ
רשת  6מ”מ
חור  50מ”מ

גודל (מ”מ)

הערות

1000x2000
1200x2400

 70%הצללה

1000x2000
1200x2400

 60%הצללה

הגדר הלבנה

לוחות ורשתות פי.וי.סי לבן מוקצף לגינון

לוחות ישרים

לוחות ישרים

לוחות ישרים

פלרם ישראל בע”מ
קיבוץ רמת יוחנן30035 ,
קו-שרות 1-800-309-926 :פקס04-8459903 :
www.palram.co.il marketing@palram.co.il

77152 - 05.2016

גל גדר ישר
14x110

היצע רשתות

הואיל ולפלרם תעשיות אין כל שליטה על השימוש שעושה הלקוח בחומר המיוצר על ידה ,אין כל ערובה
לקבלת התוצאות שתוארו במסמך זה .על כל משתמש לערוך את הבדיקה המתאימה כדי לקבוע את התאמת
החומר לשימושו המוגדר .אין לפרש כל ביטוי באשר לשימוש אפשרי או מוצע בחומרים המתוארים במסמך
כקביעת רשיון במסגרת פטנט כלשהו של פלרם תעשיות שמכסה שימוש כזה ,או כהמלצה לשימוש בחומרים
הללו שמפירה פטנט כלשהו .פלרם תעשיות או מפיציה לא יוכרו כאחראים להפסד כלשהו כתוצאה מהתקנה
לא נכונה של החומר .בהתאם למדיניות חברת פלרם תעשיות לפיתוח מוצרים מתמיד ,מומלץ לבדוק אצל
ספק מקומי של פלרם תעשיות ולוודא שהמידע ברשותך עדכני.
© 1997פלרם תעשיות בע”מ

עשה זאת בעצמך

בניה

הגדר הלבנה
לעיצוב הגינה

עיצוב סביבת הבית
הגדר הלבנה מאפשרת לתחום
שטחים גדולים וגם קטנים באופן
אסתטי ובמגוון עיצובים.
ניתן להרחיב את השטח המגודר
באופן מודולרי בכל שלב ,להוסיף או
להחליף אלמנטים שונים ולהתאים
את הגדר לעיצוב השטח.

הגדר הלבנה מבית פלרם מציעה
פתרון גידור לכל שטח וכל מטרה.
הגדר מאפשרת יכולות עיצוב
לסביבת הבית .הגדר עשויה
מתרכובת פי.וי.סי איכותית המקנה
לה עמידות בפגעי מזג האוויר
הישראלי לאורך שנים ארוכות וללא
צורך בתחזוקה.

יתרונות מרכזיים
 גדרות איכות לשימוש ממושך
 דרישות תחזוקה נמוכות
 מגון גימורים ועיצובים
 עמיד בפגעי מזג אוויר
 מוגן מפני קרינה אולטרה סגולה
 לובן עמיד  -אינו מצהיב
 נחתך בסכין חמה  -אינו משחיר
 מתאים להצבה בקרקע רטובה

יישומים
 גידור חזית הבית
 סככות הצללה
 מסתור אסתטי
 מחיצות גינה

