Posts

Słupy
O-LOX ® Super

Rigid post system with cover plate for combination with Screeno Wave privacy
strips & with cover plate or stainless steel fixing plate for higher fence heights or
sports applications.
Zalety

Detal produktu

•

System mocnych i sztywnych słupów do łączenia z przesłonami

•

Profil słupów odpowiedni nawet do 4 m wysokości ogrodzenia

•

Możliwe odstępy co 200 mm

•
•
•
•
•

Profil
W słupach przewidziano otwory na wstawki co 200–400 mm
Złączki poliamidowe utrzymujące panele mocuje się do słupów za pomocą wstawek M8
Przekrój poprzeczny słupa: 120 x 40 mm
Grubość płyty: 2 mm, w zależności od wysokości ogrodzenia
I/V = 17.34 cm³

•
•
•
•
•

Akcesoria
Słupy wyposażone są standardowo w kapturek
Płaskie stalowe płytki maskujące (40x4 mm)
Płytki montażowe ze stali nierdzewnej w przypadku mocowań typu „motylek”
Płytki montażowe lub maskujące przykręca się do słupa śrubami M8x40 ze stali nierdzewnej
Złączki narożne

Technologia powlekania
Ocynkowane wewnątrz na zewnątrz (275 g/m2 – obie strony łącznie) i pokryte powłoką z tworzywa sztucznego
(min. 60 mikronów)
Kolory
W standardzie dostępny kolor galwanizowany, zielony (RAL 6005) i szary (RAL 7016).
Inne kolory są dostępne na zamówienie.
Warianty
Istnieje możliwość dostarczenia słupów z przyspawanymi płytami podstawy.
Inne wysokości są dostępne na zamówienie.

z płytką montażową ze stali nierdzewnej

SŁUPY O-LOX® SUPER - PANELE Z PRZESŁONAMI (W BETONIE)
Wysokość panelu
mm

Przekrój słupka
mm

Długość słupka
mm

Wstawki

1830
2030

120 x 40 x 2
120 x 40 x 2

2400
2600

6
7

SŁUPY O-LOX® SUPER - PANELE Z PRZESŁONAMI (POSADOWIONE NA PŁYCIE PODSTAWY)
Wysokość panelu
mm

Przekrój słupka
mm

Długość słupka
mm

Wstawki

1830
2030

120 x 40 x 2
120 x 40 x 2

1884
2084

6
7

SŁUPY O-LOX® SUPER - PANELE BEZ PRZESŁON

Produkty zgodne
• Nylofor 2D/2DS
• Screeno Wave

Wysokość panelu

Przekrój słupka

Długość słupka

mm

mm

mm

3060 (1030 + 2030)
4060 (2030 + 2030)

120 x 40 x 2
120 x 40 x 2

3800
4800

Wstawki
11
14

