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Detal produktu

Słupy
Dzięki właściwościom ograniczającym hałas system ten nadaje się idealnie
do ogradzania i ochrony terenów sportowych. 

Profil
• Prostokątne słupy stalowe
• Wyposażone w otwory w kształcie dziurki od klucza służące do mocowania paneli za pomocą

specjalnych złączek 
Czarny kapturek z tworzywa sztucznego• 
Przekrój poprzeczny słupa: 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 120 x 50 mm, w zależności od długości słupa•

•
 

I/V: patrz tabela poniżej

Technologia powlekania

Akcesoria
• Specjalne złączki do tworzenia kątów prostych (prawe i lewe) 
• Zestaw mocowań zawiera:

 - złączkę z tworzywa + nakrętkę (zmontowane) 
 - metalową płytkę maskującą pokrytą powłoką PES w kolorze RAL 9005
 - śrubę 8x45

SŁUPY BEKASPORT
Wymiary paneli Nylofor 2D Super
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Profil słupa
mm

I/V
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3000 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 80 x 50 x 3,0 15,29
4000 2500 x 2030 + 2500 x 2030 12 4800 80 x 50 x 3,0 15,29
5000 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3,0 21,29
6000 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4,0 35,64

Kolory
Wszystkie słupy Bekasport produkowane są na zamówienie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

ZALETY
• System słupów Bekasport jest przeznaczony do zastosowań sportowych

i dostępny jest w wysokości do 6 m. 
 • Zastosowanie paneli Nylofor 2D Super nadaje całemu systemowi wyjątkową sztywność

• Panele z siatką w rozmiarze 200 x 50 i 200 x 100 mm a połączone

Bekasport system

Produkty zgodne

• Nylofor 2DS

• Nasze opatentowane złączki
tłumiące hałas ograniczają dźwięki
uderzeń piłki o ogrodzenie. 

• System Bekasport posiada oficjalne
świadectwo potwierdzające
jego właściwości ograniczające hałas
(świadectwo jest dostępne na żądanie).

 

Panele wykonane są z galwanizowanych drutów. Dla zapewnienia idealnej przyczepności nakładana jest na nie
powłoka poliestrowa (min. 100 mikronów). Słupy są ocynkowane i pokryte powłoką z tworzywa sztucznego 
(min. 60 mikronów).


