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notranje okenske police TREND

Fenorm notranje
okenske police Trend
imajo trdno jedro iz visoko- in vodoodporne iverne plošče. Vzdržljiva površina,ki je enostavna za
vzdrževanje, zagotavlja izjemno dolgotrajno lepoto.
Ponujeni dekorji ustvarijo enostavno eleganco, ki se
odlično ujema z modernim načinom bivanja.

Dovršenost do najmanjše
podrobnosti.
Prednosti Fenorm notranje okenske
police Trend
•
•
•
•
•

lepa in vzdržljiva površina
odporna proti praskam in obrabi
enostavno vzdrževanje
dolga življenjska doba
sodobno oblikovana

…natančno po meri

…posebna ponudba

…lastnosti materiala

…najdaljši dobavni rok v sedmih
delovnih dneh

•
•
•
•
•

dolžina:
širina:		
zaslonka:
debelina:
radij:		

do 405 cm
do 55 cm
30 mm
17 mm
rezkano zgoraj in spodaj 3 mm

vodoodporna iverna plošča E1 EN 312
površina: večplastna plošča EN 438
sprednji rob dvojno zaokrožen

vgrajena prezračevalna rešetka, poševni odrezi, utori in
laminat po celi širini.

Fenorm notranje okenske police Trend dobite v trgovinah s stavbnim pohištvom in gradbenim materialom.

Pregled ponudbe.
Program Trend

št. 70

št. 71

št. 75

notranje okenske police helolit

Fenorm notranje
okenske police helolit

imajo trdno jedro iz visoko- in vodoodporne iverne plošče. Vzdržljiva površina,ki je enostavna za
vzdrževanje, zagotavlja izjemno lepoto za veliko let.
Privlačni dizajn in individualna izbira omogoča, da so
notranje okenske police helolit del bivalne kulture.

Dovršenost do najmanjše
podrobnosti.
Prednosti Fenorm notranje okenske
police helolit
•
•
•
•
•

lepa in vzdržljiva površina
odporna proti praskam in obrabi
enostavno vzdrževanje
dolga življenjska doba
izbrano oblikovana

…natančno po meri
•
•
•
•
•

dolžina:
širina:		
zaslonka:
debelina:
radij:		

do 405 cm
do 55 cm
30 mm
17 mm
rezkano, zgoraj 14 mm/spodaj 10 mm

…lastnosti materiala

…posebna ponudba

Okenska polica s 60 in 80 mm zaslonko (samo v beli
barvi).
Vgrajena prezračevalna rešetka, poševni odrezi, utori in
laminat po celi širini.

…najdaljši dobavni rok v sedmih
delovnih dneh

vodoodporna iverna plošča E1 EN 312
površina: večplastna plošča EN 438
sprednji rob dvojno zaokrožen, sredina rahlo
odebeljena

Fenorm notranje okenske police helolit dobite v trgovinah s stavbnim pohištvom in gradbenim materialom.

Pregled ponudbe.
Program helolit

št. 54, bor

št. 61, marmor

št. 62, karara

št. 65, marmor bianco

št. 66, bela

št. 68, roma

zunanje okenske police HELOTOP

Izredno praktične:
Fenorm zunanje okenske police helotop

zunanje okenske police HELOTOP

Fenorm
zunanje okenske police helotop

so iz pocinkanega jekla, katerega površina je lakirana z
visokokakovostnim lakom. Prepričljive lastnosti materiala dajejo helotop okenskim policam dobre termične
lastnosti, stabilnost in veliko vzdržljivost proti vremenskim vplivom.

Dovršenost do najmanjše
podrobnosti.
Prednosti Fenorm zunanje okenske
police helotop
•
•
•
•
•
•
•

vremensko odporna
najmanjši toplotni raztezki
dolga življenjska doba
vzdržljiva
okolju prijazna izdelava
popolnoma zaprt stranski zaključek
kompletni program pribora

…natančno po meri

…posebna ponudba

…lastnosti materiala

…najdaljši dobavni rok v sedmih
delovnih dneh

•
•
•
•

dolžina:
širina:		
zaslonka:
debelina:

do 600 cm
od 7 do 40 cm
40 mm
0,8 mm pocinkano jeklo

stična in vogalna vez, zidno sidro, obloga za zvočno
zaščito in izrezi

pocinkano jeklo
površina lakirana z visokokakovostnim lakom
najmanjši toplotni raztezki
vse okenske police so zaščitene s folijo

Fenorm zunanje okenske police helotop dobite v trgovinah s stavbnim pohištvom in gradbenim materialom.

Pregled ponudbe.
Program helotop

št. 701, srebrna

št. 702, rjava

št. 703, bela

zunanje okenske police ALUMInij

Izredno raznolike:
Fenorm zunanje okenske police aluminij

zunanje okenske police ALUMINIJ

Fenorm zunanje
okenske police aluminij

zaokrožujejo ponudbo Fenorm okenskih polic. Fenorm
zunanje okenske police aluminij zadovoljijo najvišje
zahteve s kakovostno izdelavo in širokim programom
pribora. Izbirate lahko med eloksiranimi površinami ali
površinami barvane po RAL.

Dovršenost do najmanjše
podrobnosti.
Prednosti Fenorm zunanje okenske
police aluminij
•
•
•
•
•

vremensko odporna
dolga življenjska doba
vzdržljiva
optično prijazna 25 mm zaslonka
dobavljiva po želenem barvnem tonu po RAL
(dobava po dogovoru)
• kompletni program pribora

…natančno po meri

…posebna ponudba

…lastnosti materiala

…najdaljši dobavni rok v sedmih
delovnih dneh

•
•
•
•

dolžina:
širina:		
zaslonka:
debelina:

do 600 cm
od 7 do 36 cm
25 mm
1,25 mm – 2,5 mm, odvisno od širine

iztiskani aluminij AlMgSi 0,5 F22
površina eloksirana ali prašno barvana
vse okenske police so zaščitene s folijo

stična in vogalna vez, zidno sidro, obloga za zvočno
zaščito in izrezi

Fenorm zunanje okenske police aluminij dobite v trgovinah s stavbnim pohištvom in gradbenim materialom.

Pregled ponudbe.
Program aluminij

št. C0 narav. eloks.

št. 6005M RAL

št. 7016M RAL

št. C33

št. 8001M RAL

št. 8017M RAL

št. 7004M RAL

št. 8003M RAL

št.9016 RAL
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