Panelové systémy

Nylofor® 3-M

Systém Nylofor® 3-M
je kompletný profesionálny
systém s panelmi dĺžky 3 m
vhodný na oplotenie veľkých
vzdialeností.

Prínosy
Výborný pomer cena / kvalita
Dlhé 3-M panely v kombinácii so stĺpikmi Quixolid® (stĺpiky bez príslušenstva) sú viac ako dvakrát cenovo
výhodnejšie pri zachovaní kvality a pevnosti.
Vysoká pevnosť
Panely z ťažkej zváranej siete s obdĺžnikovým okom a vodorovnými prelismi garantujú vysokú úroveň pevnosti.
Rýchla inštalácia
Vďaka trojmetrovým panelom je inštalácia oplotenia veľmi rýchla.
Dlhá životnosť
Technológia povrchových úprav výrobkov firmy Betafence® je na najvyššej technologickej úrovni a zaisťuje
zvýšenú životnosť. Špeciálna vrstva je aplikovaná po pozinkovaní na zaistenie maximálnej adhézie vrchného
PVC povrchu.
Kompletný systém
Systém sa skladá z panelov rôznej výšky, stĺpikov (EL, Quixolid®, Bekafix® a Bekafix® Super so špeciálnymi
príchytkami), špeciálne príslušenstvo a široký sortiment inovovaných krídlových a posuvných brán.

Použitie
Na oplotenie dlhých vzdialeností
• Železničné trate
• Diaľnice
• Letiská

Stĺpiky
Systém stĺpov EL
Panely sú nainštalované na prednú časť stĺpa pomocou
prípojok a hákových skrutiek. Zvárané stĺpy
s pravouhlým prierezom (60 x 40 x 1,5 mm) majú otvory
na upevňovanie panelov a sú vybavené plastovým
klobúčikom.

Systém stĺpikov Bekafix®
Panely sú bočne upevnené na stĺpiky pomocou
špeciálnych úchytiek, vyrobených z polyamidu či kovu.
Zvárané trubkové stĺpiky (70 x 44 mm) v tvare H sú
ukončené plastovým krytom.

Systém stĺpikov Quixolid®
Panely sa pripevňujú k stranám stĺpikov, zasunú sa
do žliabkov a zaistia sa kovovými pásikmi. Nevyžaduje
sa žiadne dodatočné príslušenstvo. Oceľové stĺpiky
s profilom v tvare písmena H s rozmermi 75 x 50 mm
sú vybavené plastovou krytkou.

Panely
Panely majú šírku 3000 mm a výšku od 1230 do 2430 mm.
Panely majú zvislé hroty 30 mm na jednej strane a je možné ich obrátiť
(hroty na vrchu alebo na spodku).
Veľkosť oka siete je 200 x 50 mm a 100 x 50 mm v mieste prekrytia.
Hrubé drôty s priemerom 5 mm garantujú výnimočnú úroveň pevnosti.
Brány
Systém Nylofor® 3-M je kompletný systém a optimálna ochrana systému je
doplnená vysoko kvalitnými krídlovými a posuvnými bránami.
Technika povrchovej úpravy
Panely vyrobené z pozinkovaných prútov. Prvotná úprava garantuje perfektné
PVC poplastovanie povrchu výrobku. 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.

Stĺpikový systém Bekafix® Super
Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť
stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so
špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami
a skrutkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100 x 54 mm)
s prierezom tvaru písmena H a otvory pre
umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené
plastovou krytkou.
Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke
v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

SORTIMENT Nylofor® 3-M
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Pre koncový
stĺpik

1300

2500 x 1230

2

1700

3

5

4

2

—

—

1600

2500 x 1530

3

2000

4

5

6

3

—

—

1800

2500 x 1730

3

2200

4

6

6

3

—

—

2000

2500 x 1930

3

2400

5

6

8

4

—

—

2100

2500 x 2030

4

2600

5

6

8

4

8

4

2500

2500 x 2430

4

3200

6

6

8

4

8

4

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk
Všetky práva vyhradené

SK

Betafence 2012

Panelové systémy

Výška
oplotenia
[mm]

