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Meie tara kaitselindid pakuvad innovaatilise lahenduse, mis võimaldab luua kinnisvarale, 
aiale või rõdule privaatsust tagava kaasaegse, esteetilise ja funktsionaalse piirde.

Monopolina Poola turul toodab Thermoplast vastupidavast ja UV-kindlast polüpropüleenist 
tara kaitselinte, mis ei vaja hooldust.
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TARA KAITSELINTIDE KASUTAMISE EELISED:

Tara kaitselindid on lahendus, mida
saame pakkuda igaühele kiire ja hõlpsa 
paigalduse tõttu, mis ei nõua tehnilisi 

oskusi ega professionaalseid seadmeid.
Polüpropüleeni kasutamine muudab tara 

kaitselindid UV-kindlaks.

Meie teiplindid tagavad
diskreetsuse ja privaatsuse
eluhoonetele, terrassidele ja 

rõdudele, kaitstes soovimatute 
välispilkude eest

Tara kaitselindid vähendavad välismüra 
jõudmist Teie kinnisvara territooriumile. 
Seetõttu sobivad need ideaalselt suure 
müratasemega kohtadesse, nt tiheda 

liiklusega tänavad, maanteed, 
ehitusobjektid. Mürataset vähendades 

parandavad need Teie igapäevaelu 
kvaliteeti.

Meie tara kaitselindid tagavad ideaalse 
kaitse halbade ilmastikuolude eest. Need 

on ehitatud vastu pidama tugevatele 
tuuleiilidele, vähendades nii varale kahju 
tekkimise ohtu. Need pakuvad kaitset ka
lume eest, mis talvise ilmaga hoonetele 

või rõdudele võib tuisata.



LINDI LAIUS:

LINDI PAIGALDAMINE:

Kergesti paigaldatavad tara ja rõdupiirde kaitselindid muudavad varsti Teie aia,
terrassi või rõdu privaatseks paigaks, kuhu välismüra ei jõua.

1. Punuge lint läbi paneeli. 2. Kinnitage lindi lõppu klamber. 3.  Kinnitage klambriga iga paneeli
külge paigaldatud taralati külge.
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LINTIDE VÄRVITOONID:

RAL9003 RAL9010 RAL1023 RAL3003

RAL3011 RAL5010 RAL8011 RAL 6005

RAL6009 RAL7040 RAL7030 RAL7016

PAIGALDUS-
KLAMBRID

Laia värvivaliku ja kaasaegse kujundusega saame kaitselinte
kohandada iga kliendi esteetiliste ja keskkonda puudutavate vajaduste järgi.

NYA!
Teiplindi esteetiline
viimistlus paneelil.


