
RENOLIT ONDEX

PERFOLUX – az egyedüli áttetsző merev szélfogó

Az istálló kialakítása döntően befolyásolja a higiéniát, a tenyésztett állatok viselkedését és egészségét.
Az egészséges környezet eléréséhez szabályoznunk kell a levegő áramlását odabenn.
A világosság szintén fontos szempont, hogy növelni tudjuk a termelékenységet.
Az áttetsző, lyukacsos PERFOLUX lemezek ezt a 2 előnyt biztosítják: 
• Optimális szellőzés
• Természetes fény

HASZNÁLJA 
AZ INGYENES 
TERMÉSZETES FÉNYT, 
HOGY NÖVELJE 
TERMELÉKENYSÉGÉT

AZ EGYETLEN 
MINŐSÍTETT, TESZTELT 
SZÉLFOGÓ ANYAG

RENDKÍVÜLI 
SZILÁRDSÁG, 
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
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Könnyen beépíthetőÁtszellőzést és fényt 
biztosít Ütésállóimpacts Ellenáll a vegyi, kör-

nyezeti hatásoknak
Nehezen koszolódik, 
könnyen takarítható Tűzállóság B s1 d0 100 %-ban

újrafeldolgozható

TULAJDONSÁGOK

A TERMÉK ELŐNYEI
A PERFOLUX egy olyan kétirányban feszített áttetsző ONDEX lemez, amely kivételesen erős szilárdságú, 
40 év gyártási tapasztalatait ötvözve. 
A francia Állattenyésztők Szövetségével közösen kifejlesztett szabadalomnak köszönhetően a RENOLIT 
ONDEX három legfőbb előnye:
• 60%-ot meghaladó fényáteresztő képesség
• szélcsillapítás hatákonysága szélcsatornában igazolva 
• ütésállósága sokkal magasabb, mint más anyagoké

• Szélcsillapítás hatékonysága :  85 %
• Számított szorzótényező:  5,8
• Olyan ütésnek is ellenáll, mintha 7 m ma-
gasból egy 510 g acélgolyót ejtenénk rá
• Lemezmagasság:  1,5 m, 2 m, és 2,5 m*
• Teljes szélesség
• Hasznos szélesség : 1,07 m
• Fényáteresztő képesség  > 60 %
• Minkét oldalán UV-stabilizált
* Kérésre eltérő lemezmagasság
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Ezen dokumentumot jóhiszeműen, tájékoztató jelleggel közöljük, a pillanatnyilag 
(2015. szeptemberében) rendelkezésre álló információk alapján. Ez a kiadvány 
nem szolgálhat érvényben lévő nemzeti hatáskörű szabványok, rendeletek 
áthágásához javaslatként. A terméket megvásárló kötelessége, hogy a 
használattal kapcsolatos információkat, tudnivalókat a végső felhasználó 
tudomására hozza. Ezen információk, szabályok, előírások be nem tartásából 
származó esetleges negatív következményekért nem vállalunk felelősséget.

A francia “Állattenyésztők Szövetsége“-
vel közösen kifejlesztett találmány

7 INDOK, MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS A  PERFOLUX
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