
RENOLIT ONDEX

PERFOLUX : Het enige doorschijnende harde windscherm

In een fokruimte heeft de omgeving een rechtstreekse invloed op het welzijn, de hygiëne en de gezondheid van 

de dieren.

De regeling van de luchtstroom moet beheerst worden om een gezonde omgeving te kunnen garanderen.

Het licht is een belangrijke factor van comfort maar ook van productiviteit.

De doorschijnende geperforeerde Perfolux plaat combineert deze 2 voordelen :

• Een optimale verluchting

• Een natuurlijk licht
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Beperkte vervuiling 
zonder onderhoud Brandweerstand B s1 d0 100% recycleerbaar

EIGENSCHAPPEN

PRODUCTVOORDELEN
Perfolux is vervaardigd uit een ge-bi-oriënteerde translucide ONDEX plaat,  die een uitzonderlijke weerstand biedt dat 

erkend is sedert meer dan 40 jaar.

Dankzij een gepatenteerd systeem, ontwikkeld in samenwerking met het “ Institut de l’Elevage”, heeft Renolit Ondex een 

product ontworpen met drie uitstekende troeven.

• Een lichttransmissie van minstens 60%

• Een doeltreffend windscherm getest in een windtunnel

• Een beduidend hogere slagvastheid dan andere materialen

• Rendement windscherm: 90%

• Berekende vermenigvuldigingsfactor: 8.5

• Schokbestendig aan een stalen kogel van 

510 gr in een vrije val van op  7m

• Hoogtes: 1,5m, 2m en 2,5m  *

• Volledige breedte:1.106m

• Nuttige breedte: 1.07m

• TL>60%

• UV bestendige laag op beide zijden
*andere hoogtes op aanvraag
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DE gegevens in dit document zijn volgens ons weten correct en worden louter 
informatief vermeld. Ze zijn gebaseerd op onze kennis op het ogenblik van opstelling 
van dit document. Ze mogen niet worden beschouwd als suggestie om onze producten 
te gebruiken in strijd met bestaande patenten, nationale of plaatselijk wettelijke of 
reglementaire voorschriften. De koper staat zelf in voor alle informatie en advies aan 
de eindgebruiker. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor 
eventuele niet-naleving door de koper van deze reglementen, voorschiften en van zijn 
informatie- en adviesplicht.

Ontwikkeld in samenwerking met 
het “Institut d’élevage”

7 GOEDE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR PERFOLUX


