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FC50 Fencing

FC50 Fencing

Το σύστηµα περίφραξης για να ολοκληρώστε
τον περιβάλλοντα χώρο της επιλογής σας

The fencing solution to complete
the outdoor surroundings of your choice

Το SMARTIA FC50 αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
περίφραξης αλουµινίου, µε τις περσίδες της επιλογής σας
να τοποθετούνται οριζόντια και εφαπτοµενικά της κολόνας,
στη µία ή και στις δύο πλευρές. Χάρη στα ενισχυµένα προφίλ
και την αγκύρωσή του, το σύστηµα χαρακτηρίζεται από εξαιρετική
αντοχή επιτρέποντας πολύ µεγάλες διαστάσεις κατασκευής,
µε µη εµφανή σηµεία σύνδεσης. Προσφέρεται ένα συνεχές και
minimal αποτέλεσµα υψηλής αισθητικής, µια περίφραξη η οποία
αναδεικνύει συνολικά το οίκηµα και τον περιβάλλοντά σας χώρο.

SMARTIA FC50 is a complete aluminium fencing system,
with horizontal louvers attached on the mullion on one
or both sides. Thanks to its extra reinforced proﬁles and
anchoring, the system oﬀers enhanced strength,
allowing very large construction dimensions, with
no visible connection points. It oﬀers a continuous
and minimal eﬀect of high aesthetics, a fencing which
highlights the whole building and the surrounding space
of yours.

Ασύγκριτα πλεονεκτήµατα
/ Κορυφαίος σχεδιασµός µε minimal αισθητική.
/ Ευρύτατη ποικιλία λύσεων για την κάλυψη όλων των αναγκών.
/ Κορυφαία στιβαρότητα, υψηλότερη των σχετικών προδιαγραφών.
/ ∆υνατότητα για κατασκευές µεγάλων διαστάσεων.
/ Χαρακτηριστική ευκολία κατασκευής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
/ Επιλογή από πέντε (5) περσίδες.

Technical characteristics

/ ∆υνατότητα τοποθέτησης των περσίδων στη µία
ή και στις δύο πλευρές.

Incomparable advantages

/ Selection from ﬁve (5) louvers.

/ Elegant design with minimal aesthetics.

/ Louvers mountable on one or both sides.

/ Mη εµφανή σηµεία σύνδεσης.

/ Wide variety of solutions to meet all speciﬁc needs.

/ All ﬁxing points are not visible.

/ Ρυθµιζόµενη βάση αγκύρωσης και κολόνα.

/ Top strength, much higher than relevant speciﬁcations.

/ Adjustable anchor base and mullion.

/ Ειδικός σχεδιασµός για αυξηµένη στιβαρότητα.

/ Structures of quite large dimensions.

/ Special design for enhanced robustness.

/ ∆υνατότητα για ανοιγόµενη αυλόπορτα, µονόφυλλη και δίφυλλη.

/ Great ease of fabrication.

/ Single- and double-leaf hinged gates.

