AluFence®
Το σύστημα MUSKITA AluFence® είναι μια εξαιρετική λύση περίφραξης υψηλής
αισθητικής που χαρακτηρίζεται από την πολύ γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
του, ακόμη και από ιδιώτες, μέσω καινοτόμου συστήματος κουμπώματος.
Το AluFence® είναι κατάλληλο για ασφαλή στερέωση χωρίς θεμελίωση,
σε τοίχους από σκυρόδεμα ή απευθείας στο έδαφος ή στο γρασίδι σας.
Οι στύλοι είναι έτοιμοι για εγκατάσταση με πρακέττα ή γεώβιδες.
Τα φυλλαράκια είναι διαθέσιμα για άμεση παράδοση από τα αποθέματα μας
σε μήκος 4,5 μ. και 6,5 μ. σε 4 χρωματισμούς ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα κατά
παραγγελία.
Το σύστημα περίφραξης AluFence® είναι επίσης ιδανικό για περιφράξεις πισίνων,
διαχωριστικά κήπων καθώς και για την κάλυψη εξοπλισμού οροφής και εξαερισμού.

MUSKITA AluFence® is a high quality beautiful fencing solution characterized by its
very quick and easy installation even by homeowners, via an innovative post clipping
system. AluFence® is suitable for safe fixing onto concrete walls or directly onto the
ground of your lawn without the need of foundations.
Posts come ready to install complete with brackets or ground screws.
Planks offered are available for immediate delivery at factory pre-cut 4.5 m and
6.5 m lengths in 4 standard colours from stock or any other colour by order.
The fencing system is also ideal for pools, privacy screens, garden dividers,
ventilation walls or roof equipment screens.

FENCES
Στιβαρό με υψηλή
αντοχή.

Σημαντική μείωση
ηχορύπανσης.

Μηδενικός κίνδυνος
φωτιάς.

Noise reduction.

Reduces fire hazard.

High strength &
durability.

Εύκολη και γρήγορη
τοποθέτηση.

Μοντέρνα γραμμή.

Διατίθεται σε διάφορα
φινιρίσματα υψηλής
ανθεκτικότητας.

Fast and easy
installation.

Οικονομικό.
Low cost.

Modern design.

Available in a variety of
durable finishes.

Φιλικό προς το
περιβάλλον.

Μηδενική συντήρηση με
εύκολο καθάρισμα.

Environmentally
friendly.

Easy to clean with zero
maintenance.
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Fence System / Σύστημα Περίφραξης
AluFence®			

Plank Width / Φυλλαράκι Πλάτος
				

120 mm

We are at your service.
Contact our technical department for more details and speciﬁcations.
www.muskita.com.cy info@muskita.com.cy T: 2584 44 44 F: +357 25 393671
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