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WHY Plastic Wrought Iron Fence?
Plastic Body

Excellent Durability

Its raw material is a high-density polyethylene (HDPE). UV added raw material is used to increase resistance against the sun’s rays. PE is used in many
areas in life. Polyethylene has a lifetime of at least 50 years.

Produced in a way so as to prevent breakages in hot and cold temperatures.
It can be used problem-free between -70 °C and +70 °C. UV added high-density polyethylene raw material is used.

Aluminum Foot

Paint and Maintenance Free

An aluminum produced using extrusion. As for the underneath of the foot,
an aluminum base produced using injection is used. Its design is suitable
for the use of a cassette system.The aluminum is resistant to corrosion. A
specially designed plastic cap is fitted to its upper part.

Does not require paint and maintenance thanks to the plastic body and feet
that are resistant to corrosion. You can happily use these products for many
years without any effort required.

Steel Foot
Manufactured from steel box profile. Flanges specially cut from steel sheets
are welded to the foot. They are galvanized in order to avoid corrosion of the
profiles. It is painted with electrostatic powder paint. A specially designed
plastic cap is fitted to its upper part.

Plastic Title
Its raw material is HDPE. Separate aluminum and steel plastic caps have
been designed. Aesthetically it has a very stylish design.

Modular System
It is very important that plastic modules are brought together in the factory
and made ready for assembly.This way products
are collected in a more uniform way. The Modular System reduces the
assembly time. It comes in two lengths; 1 meter and 1.25 meters.

Begonya

Leylak

Healthy
HDPE raw material is not harmful to the health of living beings. There are
products manufactured from this raw material in many areas of our lives. As
it does not rust, it is not harmful to health. For this reason, it is safely used in
schools, hospitals, parks, and gardens.

Decorative Appearance
It enriches your environment with its modern look. A wide choice of options
is offered to you with custom design work and various models. A standard
decorative product is manufactured in molds specially designed using
technological machines.

Color Options
The plastic body, metal feet, and accessory
are produced in two standard colors.
* Black
* Beige

Zambak

Lale

TR / FR / RUS
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ملاذا األسيجة البالستيكية
مقاومة عالية0

الهيكل البالستييك

.تنتج و تجهز بحيث تكون ال تتكرس يف األجواء الباردة و الحارة
.تستعمل بدون أية مشاكل يف مدى حرارة ما بني  -70م و  +70م
.تستعمل مادة خام من البويل إيثيلني عالية الكثافة بإضافات فوق بنفسجية

مادته الخام بويل إيثيلني عايل الكثافة .تستعمل مادة خام بإضافات فوق بنفسجية
لزيادة مقاومة إزاء أشعة الشمس .يستعمل البويل إيثيلني يف العديد من األماكن يف
.حياتنا .عمر البويل إيثيلني ال يقل عن  50عاما

ال تحتاج إىل طالء و صيانة
.لا تحتاج للطالء و الصيانة بفضل هيكلها البالستييك و القواعد التي ال تتعرض للصدأ
.ميكن إستعامل هذا املنتج لسنوات طويلة بكل سهولة و بدون أية مشاكل

قاعدة أملنيوم

صحي

أملنيوم مصنع بطريقة القذف .أما أسفل القاعدة فتستعمل أرضية من األملنيوم املصنع
بطريقة الحقن .ذات تصميم يوائم النظام الرشيطي .ال يتعرض األملنيوم للصدأ .أما الجزء
.العلوي فرتكب رأسيات بالستيكية ذات تصميم خاص

مادة البويل إيثيلني عايل الكثافة غري ضارة بصحة اإلنسان .و هناك العديد من املنتجات
املصنعة من هذه املادة موجودة يف نقاط كثرية من حياتنا .مادة غري ضارة بصحة
اإلنسان كونها ال تتعرض للصدأ .لذلك ميكن إستعاملها بشكل أمن يف املدارس،
.املستشفيات ،الحدائق و املتنزهات

قاعدة فوالذية

يصنع من الربوفيل الفوالذي الصندوق .يتم توصيل الفالنشات املقطوعة بشكل خاص
من لوحات فوالذية بالقاعدة بأسلوب اللحام .تغطى الربوفيالت بالغلفزة ملنع تعرضها
.للصدأ .تطىل بدهان مسحوق كهروستاتييك

املظهر الديكوري

رأسية بالستيكية

تضفي منظر أكرث فخامة عىل األماكن التي تستعمل فيها كونها عرصية املظهر .تقدم
للمستهلك العديد من الخيارات و البدائل من خالل تصاميمها الخاصة و موديالتها
املتنوعة .يتم تصنيع منتج ديكوري معياري يف قوالب ذات تصميم خاص يف املكائن
.التكنولوجية

خيارات األلوان

.يصنع الهيكل البالستييك و القواعد املعدنية و األكسسورات بشكل معيياري بلونان إثنان
أسود* بيج *

Manolya

Karanfil

مادتها الخام بويل إيثيلني عايل الكثافة .تم تصميم رأسيات بالستيكية مختلفة لالملنيوم و
.الفوالذ .تتمتع بتصميم عال األناقة من الناحية الجاملية

نظام وحدات

من الهام جدتا تجميع الوحدات البالستيكية يف أوساط املصنع و إعدادها بحيث تكون
جاهزة للرتكيب .بهذا تكون املنتجات مجمعة بشكل أكرث إنتظاما .يف نظام الوحدات
.تكون فرتة الرتكيب أقرص .هناك خياران إثنان بقياس  1,00مرت و  1,25مرت

Lavanta

Akasya
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رمز املنتج

: Begonya

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قواعد فوالذية و

:
Steel, Aluminum

رمز املنتج

: Leylak

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قواعد فوالذية و

:
Steel, Aluminum
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رمز املنتج

: Zambak

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قواعد فوالذية و

:
Steel, Aluminum

رمز املنتج

: Lale

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قواعد فوالذية و

:
Steel, Aluminum
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رمز املنتج

: Lavanta

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قواعد فوالذية و

:
Steel, Aluminum

رمز املنتج

: Akasya

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قواعد فوالذية و

:
Steel, Aluminum
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رمز املنتج

: Manolya

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قواعد فوالذية و

:
Steel, Aluminum

رمز املنتج

: Karanfil

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قواعد فوالذية و

:
Steel, Aluminum
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تطبيقات الشرفات
Balcony Applications

 موديالت الرشفات/ Model of balcony

رمز املنتج

: Karanfil Balkon

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قاعدة أملنيوم

:
Steel, Aluminum
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 موديالت الرشفات/ Model of balcony

رمز املنتج

: Lavanta Balkon

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قاعدة أملنيوم

:
Steel, Aluminum

 موديالت الرشفات/ Model of balcony

رمز املنتج

: Akasya Balkon

إختيار اللون

:

Product Code		

Colour Options

إختيار القاعدة
Foot Options

بيج, أسود

Black, Beige

قاعدة أملنيوم

:
Steel, Aluminum

 / Plastic Fence Systemsانظمة األسيجة البالستيكية

تطبيقات األبواب
Door Applications
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 مزايا األسيجة البالستيكية/ Avantages des Clotures de style fer forgé en Plastique
• مظهر ديكوري
Decorative Look
• أنواع موديالت غنية
A Wide Array of Models
• ال تستدعي الطالء و الصيانة
No Paint or Maintenance Required
• سطح قابل للتنظيف بسهولة
Easily Cleanable Surface

• غري قابل للصدأ
Rust-free
• مزايا مضادة للبكترييا
Antibacterial Feature
• مضادة للتغريات املوسمية
Resistant to Season Transitions
• مقاومة عالية
High Strength

• تعمر طويال
Long-lasting
• إقتصادية
Economic
• نظام متحرك
Modular System
• سهولة الرتكيب و الشحن
Easy to Assemble and Ship

انظمة األسيجة البالستيكية
Plastic Fence Systems

