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Οι περιφράξεισ Shera Fence προςφζρονται ςε εμφάνιςθ ξφλου ι ςε 

μοντζρνα εμφάνιςθ λείασ επιφάνειασ.  

 

Κατάλλθλο για μια ποικιλία ςχεδίων περιμετρικισ περίφραξθσ ι για 

διακοςμθτικζσ όπωσ και διαχωριςτικζσ καταςκευζσ κιπου. 
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Ανκεκτικό  ςτο νερό 

Ανκεκτικό ςτθν ςιψθ 

Ανκεκτικό ςε ζντομα 

Ανκεκτικό ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ 

ΖΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΗ ΞΤΛΟΤ 

‘Αφλεκτο 
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Ανκεκτικό  ςτο νερό 

Ανκεκτικό ςτθν ςιψθ 

Ανκεκτικό ςε ζντομα 

Ανκεκτικό ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ 

ΜΟΝΣΕΡΝΑ ΕΜΦΑΝΙΗ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

‘Αφλεκτο 
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Η φφςθ παρζχει τα ςυςτατικά … 

Χρθςιμοποιϊντασ το νερό, τθν άμμο, 

το τςιμζντο και τισ φυςικζσ ίνεσ , ςε 

ςυνδυαςμό με τθ μοναδικι επεξερ-

γαςία του ψθςίματοσ ςε μεγάλθ 

κερμοκραςία τθσ SHERA κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςκλιρυν-

ςθσ, το τελικό αποτζλεςμα είναι 

ζνα πολφ ιςχυρό και ανκεκτικό ςφν-

κετο υλικό από Σςιμζντο με ίνεσ, ε-

ξαιρετικά ελαφρφ για τθ δφναμι   

του. 

Καταπληκτικά αποτελζςματα ! 

Η ιδανικι εναλλακτικι λφςθ ζναντι τθσ παραδοςιακισ ξυλείασ, το  

SHERA Fence Plank δεν χρειάηεται ςυντιρθςθ, και είναι ςκλθρό, ανκε-

κτικό ςτθν ςιψθ και ςτθ φωτιά. Οι ςανίδεσ Shera Fence είναι ζνα μο-

ναδικό ςφνκετο υλικό από τςιμζντο και φυςικζσ ίνεσ  με ουδζτερο Ph. 

Σο αποτζλεςμα είναι ζνα υλικό που είναι εξαιρετικά ανκεκτικό ςτο νε-

ρό, ανκεκτικό ςτθ φωτιά και ανκεκτικό ςτα ζντομα και ςτθ χθμικι 

διάβρωςθ. Διατίκεται ςε μια ποικιλία εμφανίςεων και προφίλ επιφα-

νειϊν. Σο SHERA Fence Plank είναι ζνα εξαιρετικό υποκατάςτατο για 

περίφραξθ από ξυλεία ι αλουμίνιο. 
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Χαρακτηριςτικά Φράκτη Shera Fence 

Φυςικζσ Ιδιότητεσ 

    

Ανεκτικότθτα πάχουσ  ±6% 

Πυκνότθτα 1350±50kg/m3 

Μζτρο ριξθσ  >7 Mpa(Wet) 

Μζτρο ελαςτικότθτασ 5500 Mpa(Wet) 

Απορρόφθςθ νεροφ  ≤35% 

Περιεκτικότθτα υγραςίασ  ≤12% 

τεγανότθτα  Εγκρίνεται 

Σιμι PH 07-Aug 

Θερμικι αγωγιμότθτα  0.15 W/mK 

Προςταςία από κόρυβο 30-64dB 

Μεταβολι μικουσ από υγραςία 0.04% 

Μεταβολι μικουσ λόγω απορρόφθςθσ νεροφ 0.19% 

    

 Ιδιότητεσ αντοχήσ ςτη φωτιά 

    

Αναφλεξιμότθτα  Εγκρίνεται 

Δείκτθσ διάδωςθσ πυρκαγιάσ  I=0 

Επιφανειακι διάδωςθ φλόγασ  Κατ. 1 

Κατάταξθ πυρίμαχου υλικοφ A2s1d0 

Αντίςταςθ ςε καφςθ  Δεν καίγεται 

    

Ιδιότητεσ ανθεκτικότητασ 

    

Αντοχι κατάψυξθσ/απόψυξθσ  Εγκρίνεται 

Αντίςταςθ ςε ηεςτό νερό  Εγκρίνεται 

Αντοχι κερμότθτασ/βροχισ  Εγκρίνεται 

Αντίςταςθ ςε ενυδάτωςθ/αφυδάτωςθ  Εγκρίνεται 
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Προϊόντα και αξεςουάρ 

Σανίδεσ Shera Fence με ανάγλυφα νερά ξφλου 

 

Πάχοσ: 12mm 

Πλάτοσ: 150mm 

Μικοσ: 3000mm 

Χρϊμα: Φυςικό ανοιχτό μπεη για βαφι ι λοφςτρο ξφλου 

Σανίδεσ Shera Fence με μοντζρνα εμφάνιςη λείασ επιφάνειασ 

 

Πάχοσ: 12mm 

Πλάτοσ: 100mm 

Μικοσ: 3000mm 

Χρϊμα: Φυςικό ανοιχτό μπεη για βαφι  
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SHERA FIX-T32 

 

Σηεπέωζη ζανίδων Shera Fence ζε ξύλινοςρ οπθοζηάηερ 

Πποδιαγπαθέρ: 

Διάμεηπορ : 3.26mm 

Ανηοσή εθελκςζμού: 5,150N 

Δύναμη διάημηζηρ : 4,250N 

Μέγιζηο πποζάπηημα: 24mm 

Δςναηόηηηα διάηπηζηρ: n/a 

Μήκορ: 32mm 

Πακέηο: 500 ηεμ/κοςηί 

Προϊόντα και αξεςουάρ 

SHERA FIX-W 25 

 

Σηεπέωζη ζανίδων Shera Fence ζε μεηαλλικούρ οπθοζηάηερ 

Πποδιαγπαθέρ: 

Διάμεηπορ : 2.7mm 

Ανηοσή εθελκςζμού: 7,375N 

Δύναμη διάημηζηρ : 4,835N 

Μέγιζηο πποζάπηημα: 17mm 

Δςναηόηηηα διάηπηζηρ: 2.5mm 

Μήκορ: 25mm 

Πακέηο: 1000 ηεμ/κοςηί 
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Προϊόντα και αξεςουάρ 

Γαλβανιςμζνοι ορθοςτάτεσ φράκτη για φψοσ πάνω από 1,40 μζτρα 

Προδιαγραφζσ: 

Γαλβανιςμζνοσ ορκοςτάτθσ 

Γαλβανιςμζνοι ορκοςτάτεσ με φλάντηα για περίφραξθ με ςανίδεσ 

Shera Fence, με καπάκι. Περιζχει 4 βίδεσ αγκφρωςθσ.  

Για φψοσ 140cm μεγζκουσ 60x60 χιλ.. 

Πάχοσ: 2 χιλ. 

Διαςτάςεισ: 60 * 60mm (μικοσ ανάλογα με το φψοσ του φράκτθ) 

θμείωςθ: Σα προϊόντα ενδζχεται να μθν είναι διακζςιμα ςε όλεσ τισ 

αγορζσ. 

Γαλβανιςμζνοι ορθοςτάτεσ φράκτη για φψοσ κάτω από 1,40 μζτρα 

Προδιαγραφζσ: 

Γαλβανιςμζνοσ ορκοςτάτθσ 

Γαλβανιςμζνοι ορκοςτάτεσ με φλάντηα για περίφραξθ με ςανίδεσ 

Shera Fence , με καπάκι. Περιζχει 4 βίδεσ αγκφρωςθσ.  

Για φψοσ κάτω από 140 εκ. μεγζκουσ 30x60 χιλ.. 

Πάχοσ: 2 χιλ 

Διαςτάςεισ: 30* 60 χιλ (μικοσ ανάλογα με το φψοσ του φράκτθ) 

θμείωςθ: Σα προϊόντα ενδζχεται να μθν είναι διακζςιμα ςε όλεσ τισ 

αγορζσ. 
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Εργαλεία εγκατάςταςθσ φράκτθ 

Ηλεκτρικό κατςαβίδι 

Προδιαγραφζσ: 

Ιςχφσ εξόδου: 550w 

Σαχφτθτα: 0-2500rpm 

Η ταχφτθτα του θλεκτρικοφ κατςαβιδιοφ πρζπει να ρυκμιςτεί ςε 1.500rpm 

για βζλτιςτθ βφκιςθ τθσ βίδασ ςτο υλικό. 

Κυκλικό πριόνι 

Διάμετροσ λεπίδασ 110 χιλ (4 3/8) 

Μζγιςτθ ικανότθτα κοπισ 32 χιλ (1 1/4) 

υνεχισ ζνταςθ ειςόδου 1,200w 

Σαχφτθτα χωρίσ αντίςταςθ 13.000rpm 

Διαμαντοκοπτικι λεπίδα 

 

 

Διαμαντοκοπτικι λεπίδα 
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Μεταφορά και αποθήκευςη 

 

Οι παλζτεσ πρζπει να μεταφζρονται με περονο-

φόρο όχθμα. 

 

Πάντοτε να μεταφζρετε τα προϊόντα ςε όρκια κζ-

ςθ και να προςζχετε να μθ φκείρετε τα άκρα  

όταν εναποκζτετε τισ ςανίδεσ. 

 

Αποκθκεφεται ςε ςκιαςμζνθ, ςτεγνι και επίπεδθ 

επιφάνεια ςε 5 βάςεισ ξφλου με ελάχιςτο πλάτοσ  

1,5 "x3". 

 

Μθν τοποκετείτε ι χρωματίηετε τισ ςανίδεσ όταν 

είναι βρεγμζνεσ ι υγρζσ. 
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Οι ορκοςτάτεσ πρζπει να αγκυρϊνονται ςε ςτακερι επιφάνεια ςκυροδζματοσ ςε διαςτιματα 1,00 μζ-

τρου. 

Σοποκετιςτε τον πρϊτο ορκοςτάτθ  ςτθν άκρθ του φράκτθ και μετά μετριςτε από τθν άκρθ του ορκο-

ςτάτθ προσ το κζντρο τθσ επόμενθσ κζςθσ, απόςταςθ 1,00 μζτρου, για να βρείτε τθ ςωςτι απόςταςθ. Σο 

ίδιο ιςχφει και για το τζλοσ των ορκοςτατϊν φράκτθ. 

Ο αρικμόσ των ορκοςτατϊν που κα χρειαςτείτε για ζναν φράκτθ είναι θ ςυνολικι απόςταςθ ςε μζτρα 

ςτρογγυλευμζνθ ςτο επόμενο μζτρο +1 = ςυνολικοί απαιτοφμενοι ορκοςτάτεσ. 

Εγκατάςταςη ορθοςτατϊν για φράκτη 
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Οι ςανίδεσ πρζπει να ςτερεϊνονται ςτουσ κατάλλθλα τοποκετθμζνουσ ορκοςτάτεσ  χρθςιμοποιϊ-

ντασ τθν εγκεκριμζνθ βίδα όπωσ περιγράφεται ςτθν ενότθτα εξαρτθμάτων παραπάνω, χρθςιμοποι-

ϊντασ το κατάλλθλο θλεκτρικό κατςαβίδι όπωσ περιγράφεται ςτο τμιμα εργαλείων. 

Σοποκετιςτε τθν πρϊτθ ςανίδα ςτο πάνω μζροσ των ορκοςτατϊν, με τθ ςανίδα να υπερβαίνει το 

φψοσ του ορκοςτάτθ κατά 10 χιλ για καλφτερθ εμφάνιςθ. Αφιςτε μια απόςταςθ οριηόντιασ διαφο-

ράσ τουλάχιςτον 10 χιλ για να πετφχετε υψθλι αντίςταςθ ςε φόρτιςθ ανζμων. 

Χρειάηεςτε δφο βίδεσ για κάκε ςανίδα ςε κάκε ςθμείο που θ ςανίδα ςυναντά τον κάκετο ορκοςτά-

τθ. 

Εγκατάςταςη φράκτη Shera Fence 
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Βεβαιωκείτε ότι αφιςατε απόςταςθ ςτθν κάκετθ ζνωςθ των ςανίδων τουλάχιςτον 3 χιλ όπου υ-

πάρχει μια οριηόντια ςυνζχεια των ςανίδων, οφτωσ ϊςτε να επιτρζπεται θ μετακίνθςθ των φρα-

κτϊν. 

Επίςθσ, το Shera Fence πρζπει να ςτερεωκεί ςτουσ ςωςτά τοποκετθμζνουσ ορκοςτάτεσ 12 χιλ από 

τισ άκρεσ των ςανίδων, όπωσ ςτο παραπάνω διάγραμμα, χρθςιμοποιϊντασ τθν εγκεκριμζνθ βίδα, 

όπωσ περιγράφεται ςτο τμιμα εξαρτθμάτων παραπάνω, χρθςιμοποιϊντασ το ςωςτό θλεκτρικό κα-

τςαβίδι όπωσ περιγράφεται ςτο τμιμα εργαλείων. 

Χρειάηεςτε δφο βίδεσ για κάκε ςανίδα ςε κάκε ςθμείο που θ ςανίδα ςυναντά τον κάκετο ορκοςτά-

τθ. Θα χρειαςτείτε οκτϊ βίδεσ ανά ςανίδα. 

Εγκατάςταςη φράκτη Shera Fence 
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Σο χρωμάτιςμα του φράκτθ Shera 

Fence  κα προςκζςει ςτθν εμφάνι-

ςθ του φράκτθ ςασ. 

Σο φυςικό χρϊμα του φράκτθ είναι 

ζνα ανοιχτό γκρι / μπεη χρϊμα 

(βλζπε πρϊτθ ςανίδα πιο πάνω ) 

και μπορεί να παραμείνει άβαφο 

αν το επιλζξετε. 

Μπορείτε να μπογιατίςετε τισ ςανί-

δεσ πριν ι μετά τθν εγκατάςταςθ 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα πινζλο ι ζνα 

ρολό ςτο χρϊμα τθσ επιλογισ ςασ. 

Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε α-

κρυλικό λοφςτρο ξφλου ι ακρυλικι 

μπογιά εξωτερικισ χριςθσ, ανάλο-

γα με τθν προτιμθτζα τελικι εμφά-

νιςθ. 

Χρωμάτιςμα φράκτη Shera Fence 
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SHERA FENCE - MAINTENANCE FREE  
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SHERA Europe 

Web: www.sheraeu.com 

Email: info@sheraeu.com 

Supplied for the Cyprus market by: 

IKOLIVING PRODUCTS 

TEL: +357 25749990 

Email: sales@ikoliving.com 

 

 

 


