Bekafor® Classic

Wizualizacja produktu

Panele
Bekafor® Classic to panelowy system ogrodzeniowy,
zabezpieczający dom i ogród w tradycyjny sposób.

ZALETY
Wysoka trwałość
System zapewnia sprawdzoną jakość i trwałość dzięki przęsłom wykonanym z drutu
ocynkowanego i powleczonego PVC.
Łatwy montaż
Kompletny system paneli, odpowiednich słupów, obejm, akcesoriów (podstawy, klipsy narożne
i mocowania do muru) oraz bram to rozwiązanie stosowne do każdej sytuacji. System można
montować na podmurówce lub na betonowej posadzce.
Nowoczesny i prosty wygląd
Prosta konstrukcja paneli Bekafor® Classic sprawia, że system dyskretnie wtapia się
w kompozycję każdego ogrodu. Wysoka sztywność ogrodzenia pozwala na trwałe i solidne
zabezpieczenie posesji. Panele zakończone są jednostronnie ostrymi końcami, które można
umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia. Panele mogą być wypełnione elementami, które
zapewniają prywatność (Bekafor® Collfort oraz Bekafor® Screeno Line).

Poziom zabezpieczenia

Obszary zastosowań
DOMY PRYWATNE &
OSIEDLA MIESZKANIOWE

NISKI

WYSOKI

Funkcje

Bramy

Panele

System Bekafor® Classic to system bezpieczny i kompletny, wyposażony
w jedno- i dwuskrzydłowe bramy Bekafor® Classic.

Panele o szerokości 2000 mm i wysokości od 630 do 2030 mm. Panele
zakończono jednostronnie ostrymi końcówkami drutów o długości 30 mm,
które można umieścić u dołu lub u góry ogrodzenia (szczególnie dla paneli
powyżej 1530 mm). Poziome profilowanie nadaje panelom dodatkową
sztywność.
Rozmiar oczka 100 x 50 mm
Średnica drutu: poziome 4,5 mm, pionowe 4 mm.

Technologia powlekania
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów stalowych i powleczonych
PVC. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą
przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Słupy wykonane są ze
stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275 g/m2 z obu
stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie słupy pokrywane są warstwą
zapewniająca przylegania oraz powłoką PES (min. 60 mikronów).

Słupy
System słupów Bekaclip®
Panele Bekafor® Classic montowane są na
słupach Bekaclip® (śr. 48 mm). Panele można
łatwo przymocować do słupów przy pomocy
specjalnych obejm Bekafor®.
W połączeniu z przesłonami Collfort słupy powinny
mieć przekrój 60 mm.

Wypełnienia paneli
Dostępne wypełnienia:
–– Collfort (przesłony drewniane)
–– Screeno Line (przesłony z PVC)
Kolory

Akcesoria:

Zielony RAL 6005 – antracyt metalizowany BF7016M

Dostępne są akcesoria do:
– bezpośredniego mocowania do ściany (elementy mocujące do ściany)
– montażu słupów na betonowym podłożu (podstawy do słupa)
– montażu paneli w narożnikach (klipsy narożne)

ASORTYMENT PANELI BEKAFOR CLASSIC
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