Panelové systémy

Bekasport®

Ideálny systém na oplotenie
a ochranu športovísk

Prínosy
Systém stĺpikov Bekasport® “ball-stop” je k dispozícii vo výške až do 6 m.
Extrémna pevnosť celého systému je zabezpečená použitím panelov Nylofor® 2D.
Priložené zvuk tlmiace svorky limitujú silný hluk spôsobený nárazmi na oplotenie.

Stĺpiky
Obdĺžnikové stĺpiky (štandardne zelené RAL 6005) sú vybavené plastickými protihlukovými sponami. Vďaka
špeciálnym vložkám v stĺpikoch sú tieto spony centrované na stĺpik. To znamená, že spona tvorí pomocný
prípravok na zavesenie panelov pri montáži.
Po zavesení je panel upevnený na stĺpiky pomocou prispôsobivých oceľových spôn (štandardne zelené RAL
6005).
Inštalácia
Pri inštalácii stĺpikov do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že nie je možné, aby voda prenikla do vnútra
stĺpikov.
Panely
Nylofor® 2D Super:
– do výšky 2 m: oko 200 x 50 mm
– nad 2 m: oko 200 x 100 mm
Technika povrchovej úpravy
Panely sú vyrobené z pozinkovaných prútov. Adhézna vrstva je vložená pred poplastovaním vypaľovaným
práškovým polyesterom (min. 100 mikrónov), na dosiahnutie maximálnej adhézie. Stĺpiky sú pozinkované
zvnútra aj zvonka (min. vrstva 275 g/m2), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná adhézna
vrstva a potom sú stĺpiky poplastované polyesterom
(min. 60 mikrónov).
Farby
Zelená

RAL 6005. Žiarovo pozinkované, ďalšie farby na požiadanie.

SORTIMENT Bekasport®
Výška
oplotenia
[mm]

Rozmery panelu Nylofor® 2D Super D x V
Sieť 200 x 50 mm
Š xV
[mm]

Sieť 200 x 100 mm
Š xV
[mm]

Rozmery stĺpika

Počet úchytiek
na jeden stĺpik

Výška stĺpika
[mm]

Stĺpik v priereze
[mm]

3100

2500 x 2030

+ 2500 x 1030

10

3800

70 x 50 x 2,00

4100

2500 x 2030

+ 2500 x 2030

12

4800

80 x 50 x 3,00

5170

2500 x 2030

+ 2500 x 2030 + 1030

16

6000

100 x 50 x 3,00

6170

2500 x 2030

+ 2500 x 2030 (2x)

18

7000

120 x 50 x 4,00

Panelové systémy

Použitie
• Zábavné parky
• Športové ihriská
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