
RENOLIT ONDEX

PERFOLUX to przeżroczysta, sztywna osłona wiatrowa

Otoczenie w budynkach rolniczych wpływa bezpośrednio na hygienę, jakość życia, rozwój zwierząt tam 
przebywających.
Tak więc, powietrze tam cyrkulujące, musi być pod środowiskową kontrolą.Światło jest także  bardzo ważnym, 
często niedocenianym elementem podnoszącym produktywność.
Przeżroczysta, perforowana płyta PERFOLUX łączy te 2 elementy :
• optymalna wentylacja
• naturalne światło
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RENOLIT Ondex S.A.S.
Avenue de Tavaux 
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE 
Tel +33 (0)3 8046 8006
Fax +33 (0)3 8046 8002 
commercial.ondex@renolit.com
www.renolit.com

www.ondex.com 
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Łatwość montażuWentylacja i światło Wytrzymałość materiału, 
odporność na uderzeniaimpacts

Odporność na korozję, 
agresywne środowisko Łatwość konserwacji Klasa palności B- s1 d0 100% recyklingowalny

ZALETY PRODUKTU 
PERFOLUX to nic innego jak dwuosiowo-orientowane płyty ONDEX o znakomitej wytrzymałości, znane na rynkach 
od 40 lat.
Wniosek patentowy na ten produkt został opracowany wspólnie z francuskim instytutem hodowli żywca, RENOLIT 
ONDEX wypracował dla tego produktu 3 ważne elementy :
• przepuszczalność światła powyżej 60%
• testy w tunelu wiatrowym-  zwiększające ochronę przed wiatrem
• wytrzymałość produktu- dużo wyższa niż w innych materiałach

CHARAKTERYSTYKA  PRODUKTU
• Ochrona od wiatru : 90% skuteczność
• Kalkulowany multiplikator : 8.5
• Wytrzymałość na uderzenia po-
twierdzona testem kuli o wadze 510g, 
spadającej z wysokości 7m 
• wysokość/dlugość : 1.5m, 2m, 2.5m
• szerokość : 1.106m
• szerokość praktyczna : 1.07m
• przepuszczalność światła : >60%
• obustronna ochrona przeciw UV
* inne długości na zapytanie
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Informacje zawarte w tym dokumencie zostały podane w dobrej wierze, 
wyłącznie w celach informacyjnych. Odzwierciedlają one nasz obecny stan 
wiedzy do czasu kolejnego opracowania. Nie mogą byc one traktowane jako 
sugestia do używania naszych produktów niezgodnie z istniejącymi patentami, 
narodowymi lub lokalnymi przepisami i oznaczeniami. Tylko kupujący ma 
obowiązek zapoznania się z powyższymi przepisami i ich wykorzystaniem. Nie 
bierzemy odpowiedzialności za ewentualne nieprzestrzeganie tychże przez 
kupującego.

Opracowane wspólnie z francuskim

7 DOBRYCH POWODÓW DLA WYBRANIA PERFOLUX

Nagrody za innowacyjność


