Stĺpiky

Stĺpiky Bekafix® Super

Profilové stĺpiky na spôsob
konceptu Bekafix®, s vysokou
pevnosťou, vhodné pre
inštaláciu so strednými
a vysokými nárokmi na
bezpečnosť, s vynikajúcim
pomerom cena-kvalita.

U nových stĺpikov Bekafix® Super sú zachované všetky výhody bežných stĺpikov Bekafix®, ale výrazným
zvýšením zotrvačnosti/odolnosti sa ich možnosti použitia významne rozšírili. Panely je možné inštalovať až
do výšky 4,1 m a oplotenie bežných výšok odolá aj veľmi silným nárazom vetra.
Stĺpiky ponúkajú zákazníkom nasledujúce výhody:
– rýchla montáž pomocou pripínacích úchytiek (patentovo chránených)
– betónové dosky môžu byť vkladané priamo medzi stĺpiky bez nutnosti inštalácie špeciálnych držiakov
dosiek
– jedinečné estetické spracovanie a tvar
– panely nemusia byť na čele kvôli montáži nijako vyrezávané.
Profil
– Zváraný trubkový stĺpik profilovaný do tvaru “H”
– s bočnou objímkou naľavo a napravo
– So stredovými otvormi každých 15 cm pre upevnenie špeciálnych bezpečnostných kovových úchytiek
so skrutkami
– s bočnými dierovými otvormi pre správne umiestnenie a upevnenie panelov pomocou upevňovacích
svoriek
– Prierez stĺpika: 100 x 54 mm
– Hrúbka steny: 2 mm
– I/V: 14,75 cm3
Technika povrchovej úpravy
Pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany a potiahnuté polyesterovou vrstvou (minimum 60 mikrónov)
Príslušenstvo
– Bezpečnostný upevňovací systém: kovová poplastovaná úchytka, voliteľne aj
s nerezovou skrutkou s odstrániteľnou hlavou a maticou
– Inštalačné kliešte Bekafix® Super
– Ukončovacia krytka stĺpika s háčikom pre zavesenie panelu pri montáži
– Pavúkovité upevňovače pre inštaláciu panelov Securifor
– Základová doska pre inštaláciu do dlažby alebo betónu
– Jednoduchý alebo dvojitý sokel pre stĺpiky Bekafix® Super
Farby
Zelená RAL 6005, biela RAL 9010.
Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

Montáž
Pri inštalácii stĺpikov do betónovej steny je potrebné
sa uistiť, že vo vnútri stĺpikov nezostáva voda.

Stĺpiky Bekafix® Super

Vhodné pre všetky panely Nylofor® pre strednú
a vysokú bezpečnosť. V kombinácii s Nylofor® 3D
Super vytvoríme veľmi vhodný plot pre
umiestnenie v lokalitách, kde je vysoká
bezpečnosť na prvom mieste.
• Vhodné pre použitie s panelmi Nylofor®
• Vhodné pre použitie s panelmi Securifor®
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