Riešenie pre osobnú
ochranu
Systémy pre osobnú ochranu sú
zložené z modulov a efektívne

Bekafor® Collfort
Bekafor® & Nylofor® Nevada
Colorado

riešené tak, aby vytvorili dokonalú

Prínosy

ochranu za použitia nových alebo

Ozdobnosť

už postavených plotov

Ozdobné a štýlové riešenie pre vytvorenie súkromia je k dispozícii v rôznych farbách a materiáloch.

Betafence. Systémy pre osobnú

Kompatibilita

ochranu sú kompatibilné

Produkty Betafence ponúkajú riešenia pre zabezpečenie súkromia ako pre zvárané tak aj prepletané ploty
(Pantanet®, Fortinet®, Plasitor®) a rôzne zvárané typy panelov.

s rôznymi rolovými a panelovými

Jednoduchá inštalácia

typmi.

Všetky systémy pre zabezpečenie súkromia možno veľmi ľahko inštalovať na už postavené ploty alebo aj na
úplne nové. Na inštaláciu potrebujeme veľmi málo náradia.
Záruka
Riešenia pre zabezpečenie súkromia má až 10 ročnú záruku (pozri visačky na výrobkoch pre zistenie záručných
podmienok).

Použitie
Riešenie pre osobnú ochranu možno použiť
v akejkoľvek situácii (ako v bytových aj
priemyselných lokalitách), kde je súkromie
a zabezpečenie nutnosťou.

Inštalácia Collfort
Vodorovné a zvislé lamely možno ľahko
umiestniť do panela. Upevnenie prevedieme na
každom krížení pomocou svoriek alebo skrutiek,
ktoré sú buď pozinkované, alebo vyrobené
z nerezovej ocele.

Bekafor® Collfort
Drevené lamely vyrobené zo zušľachtenej škandinávskej
borovice sú kompatibilné s panelmi Bekafor® Classic.

Bekafor® Nevada
Lamely z PVC, štandardne k dispozícii v dvoch farbách: zelená
a napodobenina dreva (svetlý odtieň). Ďalšie farby k dispozícii
na požiadanie. Kompatibilný s panelmi Bekafor® Classic
(2,0 m široké).

Inštalácia Bekafor® & Nylofor® Nevada
Vodorovné alebo zvislé lamely možno ľahko
vsunúť do panelu. Zvislé lamely upevníme
k vodorovnému drôtu u päty panelu pomocou
úchytiek (obsiahnuté v balení), bez toho aby sme
potrebovali ďalšie náradie. Vďaka špeciálnemu
tvaru vodorovného trámu je možné inštaláciu
vykonať v dvoch smeroch, čo umožní zostavenie
rôznych panelov.

Nylofor® Nevada
Lamely z PVC, štandardne dostupné v zelenej farbe.
Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie. Kompatibilný s panelmi
(šírka 2,5 m), typu Nylofor® 3D, Nylofor® 3D Pro
& Nylofor® 3D Multi.

Colorado
Pásy pre zabezpečenie ochrany v kotúčoch po 100 m,
vyrobené z HDPE, štandardne dostupné v zelenej a antracitovej
farbe. Kompatibilný s plochými panelmi a rolkami s veľkosťou
ôk 50 mm alebo násobky 50 mm (šírka i výška): Nylofor® F,
Nylofor® 2D & 2DS, Pantanet® Family & Protect, Fortinet®
Medium & Super a Plasitor®.

Inštalácia Colorado
Pružný pásik možno ľahko prevliecť okami siete
plotu. Až dosiahneme požadovanej dĺžky, opasok
ustrihneme a pripevníme k plotu pomocou
upevňovacej spony.

SORTIMENT, RIEŠENIE PRE ZABEZPEČENIE SÚKROMIA
Typ

Bekafor® Collfort

Bekafor® Nevada

Nylofor® Nevada

Colorado

Materiál

Zušľachtená škandinávska borovica

PVC

PVC

HDPE

Kompatibilita

Bekafor® Classic

Bekafor® Classic

Nylofor Medium
Nylofor® 3D
Nylofor® 3D Pro

Siatki Pantanet® Family i Protect
Fortinet® Medium i Super + Resitor®
Nylofor® 2D, 2D Super i F

1 sada = zabezpečenie súkromia
pre 1 šírku panelu

2000 mm

2000 mm

2500 mm

Úloha po 100 m =
+ / – 5 m² súkromia

®

ŠTANDARDNÝ SORTIMENT
K dispozícii v štandardných farbách

Prírodné drevo

Zelená farba alebo vzhľad dreva
(svetlý odtieň)

Zelená

Zelená
Antracitová

K dispozícii pre štandardnú
výšku panelov

1730 mm
2030 mm

1530 mm
1730 mm
2030 mm

2030 mm

Pre akúkoľvek výšku plotu

NEŠTANDARDNÝ SORTIMENT (k dispozícii na požiadanie)
Neštandardné farby

—

Dezén dreva (tmavý odtieň)
Antracitová

Dezén dreva (svetlý odtieň)
Dezén dreva (tmavý odtieň)
Antracitová

Pastelová zelená a šedá, čierna farba

Neštandardná výška plotu

—

Pre akúkoľvek výšku (okrem 630 mm)

Pre akúkoľvek výšku (okrem 630 mm)

—
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Osobnú Ochranu

Ak staviame plot s výplňou pre ešte väčšie súkromie, musíme venovať zvýšenú pozornosť typu stĺpika a inštalácií (z bezpečnostných dôvodov). Kontaktujte nás pre získanie viac informácií.

