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Skuteczne rozwiązania dla obiektów
i imprez sportowych
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1. Z
 abezpieczenie obiektów i imprez
sportowych

Niniejsza broszura przedstawia rozwiązania
w zakresie ogrodzeń dla obiektów i imprez
sportowych:

Rozwiązania Betafence w zakresie
zabezpieczania stadionów zawiera
nasza broszura „Stadiony sportowe”

Stadiony sportowe
Sprawdzone systemy ogrodzeniowe
dla stadionów sportowych

www.betafence.pl
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• tory wyścigowe
• pola golfowe
• korty tenisowe
• baseny
• imprezy sportowe
• centra sportowe
• boiska
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Zabezpieczanie obiektów i imprez sportowych
Boiska, tereny sportowe, tory wyścigowe, mecze, imprezy sportowe.
Takie obiekty i imprezy posiadają określone wymagania dotyczące skutecznego
zabezpieczenia, a często również estetyki wykonania, np. pod kątem dopasowania
do koncepcji architektonicznej budynku. W przypadku imprez wymagane jest
zastosowanie tymczasowych ogrodzeń wysokiej jakości, umożliwiających kontrolę
ruchu osób i pojazdów.
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Betafence oferuje pełny pakiet zintegrowanych rozwiązań dostosowany do
określonych wymagań w zakresie bezpieczeństwa obiektów i imprez sportowych.
Pozwala to na dopasowanie ogrodzeń z paneli i siatki do szerokiej gamy bram,
szlabanów i kołowrotów przy zachowaniu spójności z projektem.
Systemy zabezpieczające Betafence obejmują również elementy elektroniczne do
kontroli dostępu, wykrywania, identyfikacji i rejestracji.

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych
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2. Rozwiązania dla konkretnych potrzeb

STREFA A:
granica obiektu
Cały teren wokół obiektu jest
ogrodzony, co oznacza, że wstęp
jest możliwy jedynie dla osób
upoważnionych.
Niezbędną kontrolę dostępu
zapewniają bramy przesuwne,
skrzydłowe i szlabany.

STREFA B:
granica toru
Tor wyścigowy to strefa
o podwyższonym ryzyku.
Zastosowanie ogrodzenia
o działaniu opóźniającym,
z jednej strony uniemożliwia
osobom wtargnięcie na tor,
z drugiej – powstrzymuje
samochody przed przedostaniem
się do strefy dla publiczności.
Instalacja kołowrotu z czytnikiem
kart indentyfikacyjnych zapewnia
kontrolowany wstęp personelu na
obszar toru.
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B

C

Dla różnych stref obiektów i imprez sportowych obowiązują inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
Dzięki zidentyfikowaniu poszczególnych stref można określić najbardziej odpowiedni system ogrodzenia dla każdego z obszarów.

STREFA C:
strefa logistyczna

D

Kołowroty wyposażone w czytnik
kart identyfikacyjnych zapewniają
kontrolowany wstęp do strefy
logistycznej pracownikom oraz
firmom cateringowym.
Samochody osobowe i ciężarówki
wpuszczane są na teren obiektu
w celu załadunku i rozładunku
towarów przez automatyczne
bramy przesuwne.

STREFA D:
ruch pojazdów i osób
Zarówno na obiektach
sportowych, jak i podczas imprez
sportowych emocje często sięgają
zenitu. Dlatego niezwykle istotne
jest skuteczne rozdzielenie ruchu
kibiców i pojazdów, szczególnie
na trasie od parkingu na teren
obiektu i z powrotem.

A

Do podniesienia poziomu
bezpieczeństwa przyczynia
się także stały nadzór telewizji
przemysłowej. By umożliwić
jej poprawną pracę zaleca
się stosowanie ogrodzeń
przeziernych.

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych
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3. Funkcje ogrodzenia

Sytemy ogrodzeniowe odpowiadają
na różnorakie potrzeby. Betafence
proponuje najlepsze rozwiązania
systemowe dla danej sytuacji przy
zachowaniu wymaganego poziomu
zabezpieczenia oraz oceny ryzyka.
Wyróżniamy 5 funkcji ogrodzenia:

Zniechęcanie

Opóźnianie

• Zapobieganie przekraczaniu granicy
• Solidny wygląd
• Fizyczna przeszkoda
• Efekt zniechęcający

• Utrudnianie dostępu
• Ogrodzenie zabezpieczające
• Znaczne wydłużenie czasu przekroczenia granicy

ogrodzenie
siatka pleciona
siatka zgrzewana
Betafence Securifor ®
Betafence Securifor ® 2D

opóźnienie
1*
12*
44*
72*

* krotność wartości dla siatki plecionej
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Kontrola dostępu, wykrywanie
i odstraszanie
• Kontrolowany wstęp na teren obiektu
• Aktywne zabezpieczenie
• Wykrywanie, monitoring wzrokowy
• Efekt odstraszający

Kontrola ruchu
• Kontrola przepływu osób i pojazdów
• Zapobieganie problemom
• Ogrodzenie tymczasowe, przenośne

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych

Zatrzymywanie piłek i tłumienie
hałasu
• Zatrzymanie piłki na terenie boiska
• Tłumienie hałasu powstałego podczas uderzenia
piłki w ogrodzenie
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4.1. Funkcja: zniechęcanie

Stadion Olimpijski w Rzymie – Nylofor® – ogrodzenie podnoszone

Pole golfowe – Praga – Czechy – Nylofor® F

Fortinet®

Nylofor ®

Nylofor ®

Nylofor ®

Medium
Super

Medium
3-M

3-D

2D Super
2D
F

Asortyment wyrobów: patrz strona 18
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Studium przypadku: Tor do wyścigów kłusaków – Gothenburg – Szwecja

Projekt, produkcja i montaż „szybkim kłusem”
Åby travbana w Gothenburgu to drugi co
do wielkości tor do wyścigów kłusaków
w Szwecji. Nad poszukiwaniem optymalnego
ogrodzenia zapobiegającego przed
przedostaniem się publiczności na tor,
wspólnie pracowali architekt, dyrektor toru
i zespół Betafence.

Architekt zwrócił się do Betafence z zapytaniem
o atrakcyjne i innowacyjne ogrodzenie, które
miałoby zostać zainstalowane na istniejącej
betonowej podstawie wokół całego toru.
Zapytanie zostało złożone zaledwie trzy miesiące
przed ponownym otwarciem toru.
Zespół projektowy Betafence natychmiast
rozpoczął prace nad projektem. Wybrano system
panelowy Nylofor® 2D Super na specjalnych

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych

słupach o profilu „U” u dołu (umożliwiającym
mocowanie do betonowej podstawy) oraz ukośnej
części wznoszącej, zakończonej poręczą z drewna
modrzewiowego. Odbioru montażu dokonano na
dzień przed otwarciem toru.
Fani mogą teraz podziwiać wyścigi z bliska
mając pełną gwarancję bezpieczeństwa, jaką
daje solidne ogrodzenie, przydające jednocześnie
obiektowi wyraźnych walorów estetycznych.
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4.2. Funkcja: opóźnianie

Stadion Baalbeeck – Baalbeeck – Liban – Nylofor® 2D Super

Securifor ®

Asortyment wyrobów: patrz strona 18
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Szkoła Seaton Burn– Newcastle – Wielka Brytania –
Securifor® 2D Varimesh

Securifor ®

Securifor ®

2-D
2-D Varimesh

3-D

Studium przypadku: Estadio do Dragão – Oporto – Portugalia

Securifor® – absolutnie bezpieczny system ogrodzeń
Nowy stadion piłkarski Futebol Clube do
Porto znajdujący się w centrum miasta
Oporto został przede wszystkim poddany
skrupulatnemu badaniu pod kątem
bezpieczeństwa i zgodności z danymi
technicznymi. Wszelkie inwestycje na
stadionie muszą w efekcie doprowadzić
do stworzenia trwałej i wytrzamałej
konstrukcji wyposażonej w szczelny system
bezpieczeństwa.

Aby spełnić te wymagania podjęto decyzję
o zastosowaniu kompletnego systemu Securifor®.
Dzięki niemu stadion Estadio do Dragao
posiada doskonały system zabezpieczenia oraz
niezawodny system kontroli dostępu uzyskany
dzięki zastosowaniu bramek ucieczkowych oraz
kołowrotów.

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych

Bramki ucieczkowe otwierają się już po delikatnym
dotknięciu, zaś kołowroty mogą obracać się
również w przeciwnym kierunku, dzięki czemu
w przypadku zagrożenia widzowie z łatwością
opuszczą stadion.
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4.3. Funkcja: kontrola dostępu

Stadion piłkarski Signal Iduna Park Westphalia – Dortmund – Niemcy – Brama samonośna Robusta®

Stadion Olimipjski w Rzymie – Włochy – Publifor®

Nylofor ®

Robusta®

Bramy
skrzydłowe

Bramy
przesuwne

Asortyment wyrobów: patrz strona 18
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Szlabany

Kołowroty

Studium przypadku: Tor Formuły 1 – Bahrajn

Dzięki Betafence Formuła 1 wystartowała bezpiecznie
Jedną z ważnych inwestycji podczas
przygotowań do startów Formuły 1
w Bahrajnie było skuteczne zabepieczenie
wjazdu na tor wyścigu.

Kierownictwo toru dobrze znało renomę jaką –
ze względu na swą jakość – cieszą się wyroby
Betafence i dlatego zwróciło się do zespołu
projektowego z prośbą o przedstawienie
skutecznego i trwałego rozwiązania.
Ostateczny wybór padł na przesuwną bramę
Robusta®, szczególnie ze względu na wymagające
warunki terenu i klimatu. Tor w Bahrajnie

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych

jest bowiem położony w rejonie pustynnym,
o zmiennych temperaturach (bardzo wysokich
w dzień, a niskich w nocy).
Pomimo presji czasowej projekt został
zrealizowany w terminie, a zadowolony klient
rok później zamówił w firmie Betafence
dodatkowe ogrodzenie.
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4.4. Funkcja: kontrola ruchu

Stadion San Siro – Mediolan – Włochy – Publifor®

Mistrzostwa Świata Cyclocross 2009 – Hoogerheide –
C2 Secure

Publifor ®

Asortyment wyrobów: patrz strona 18
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Igrzyska azjatyckie – Katar – Tempofor® 3D

Tempofor ®

Tempofor ®

Tempofor ®

C1
C2

C2 Secure

F2

Studium przypadku: Tor Formuły 1 – Singapur

Na pełnym gazie przez centrum Singapuru
W rok 2008 zawody Formuły 1 po raz
pierwszy dotarły do Singapuru, gdzie
zorganizowano wyjątkowy nocny wyścig
w centrum miasta. Ta wywierająca wielkie
wrażenie impreza pociągała za sobą
jednak ogromne wyzwania w zakresie
bezpieczeństwa.

Łącznie należało zainstalować ponad 20 km
ogrodzenia umożliwiającego bezpieczny przepływ
ludzi wewnątrz miasta oraz wzdłuż trasy wyścigu.
Ze względu na charakter imprezy kluczowymi
wymogami były krótki czas instalacji i demontażu
oraz łatwość transportu i przechowywania.
Betafence zaprojektowała rozwiązanie
z wykorzystaniem systemów Tempofor® F,
Tempofor® C oraz mobilnych systemów Nylofor®

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych

i Decofor, łącznie z bramami oraz stelażami do
składowania ogrodzenia.
Betafence zorganizowała także cały proces
instalacji i demontażu ogrodzenia.
Dzięki skutecznemu rozwiązaniu
zapropoponowanemu przez Betafence, wyścigi
Formuły 1 odbyły się w najbardziej bezpiecznych
warunkach, zarówno dla uczestników wyścigu, jak
i dla widzów.
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4.5. F
 unkcja: zatrzymywanie piłek
i tłumienie hałasu

Boisko sportowe – Warna – Bułgaria – Nylofor® 2D Super +
Bekasport®

Nylofor ®

Bekasport®

2D Super

system słupów

Asortyment wyrobów: patrz strona 18
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Centrum Sportowe Ribeira Center – Funchal – Portugalia –
Nylofor® 2D Super + Bekasport® + brama skrzydłowa
Nylofor® 2D

Studium przypadku: Boisko do koszykówki – Bruksela – Belgia

Betafence tworzy enklawę spokoju w centrum Brukseli
W dzielnicy Washuisstraat w Brukseli znajduje
się teren zieleni obejmujący park, plac zabaw
i boisko do koszykówki. Odwiedzający to
miejsce, zarówno rodzice z dziećmi, jak
i osoby starsze, głównie cenią sobie spokój
i ciszę tej zielonej oazy. Z drugiej strony
młodzież z sąsiedztwa często zaciekle
konkuruje ze sobą na boisku do koszykówki.
Konieczne było odpowiednie odgrodzenie tych
dwóch obszarów.

Z tego powodu rada miejska zdecydowała się na
zastosowanie ogrodzenia Bekasport® o wysokości
4 metrów po obu stronach terenu sportowego.
Słupy o przekroju prostokątnym wyposażone są
w specjalne, syntetyczne złączki tłumiące hałas.
Zapewniają one spokój przechodniom i okolicznym
mieszkańcom, niezakłócony przez odgłos piłki
odbijającej się od ogrodzenia. Jako kolor wybrano
neutralną szarość, komponującą się zarówno
z otoczeniem miejskim, jak i parkiem.

Z efektu końcowego zadowoleni są wszyscy.
Montażyści – z łatwości instalacji systemu,
rada miejska – ze skuteczności zastosowanego
rozwiązania, a użytkownicy – z rozdzielenia
obszaru rekreacji i zmagań sportowych.

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych
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5. Asortyment wyrobów
Zniechęcanie
Fortinet® Medium
/ Super
Oczko 50,8 x 50,8 mm
Ø pion/poz 2,95 / 3,50 mm
Długość
rolki 25,0 m
Wysokość 1,02 -> 2,51 m

Opóźnianie
Securifor®
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Podwójny
drut
Powłoka

Nylofor® Medium
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Wygięcie
Powłoka

1,03 -> 2,03 m
2,5 m
4,5 mm / 4,5 mm
100 x 50 mm
z podwójnym drutem
Ocynk + PVC

1,03 -> 2,43 m
3,0 m
5 mm / 5 mm
200 x 50 mm
z podwójnym drutem
Ocynk + PVC

0,63 -> 2,43 m
2,5 m
5 mm / 5 mm
200 x 50 mm
z pojedynczym drutem
Ocynk + poliester

Tempofor® C1
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Ciężar

Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Podwójny drut
Wygięcie
Powłoka

2,00 -> 3,00 m
2,518 m
4 mm / 4 mm
12,7 x 76,2 mm
co 152,4 mm
brak
Ocynk + poliester

3,00 -> 6,00 m
2,518 m
4 mm / 6 mm
12,7/25,4/50,8 x 76,2 mm
co 152,4 mm
brak
Ocynk + poliester

Tempofor® C2
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Ciężar

2,00 -> 3,00 m
2,518 m
4 mm / 4 mm
12,7 x 76,2 mm
brak
tak
Ocynk + poliester

Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Ciężar

0,63 -> 2,03 m
2,5 m
15 x 6 mm / 5 mm
200 x 50 mm
brak
Ocynk + poliester

Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Ciężar

0,63 -> 2,43 m
2,5 m
2 x 8 mm / 6 mm
200 x 50 mm
brak
Ocynk + poliester

Nylofor® F
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Wygięcie
Powłoka
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0,63 -> 2,43 m
2,5 m
15 x 6 mm / 5 mm
200 x 50 mm
brak
Ocynk + poliester
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Kierowanie ruchem
1030 mm
2096 mm
4,3 x 4,3 mm
19,5 kg

Tempofor® F
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Ciężar

Nylofor® 2D Super
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Wygięcie
Powłoka

Ochrona imprez kolarskich
1100 mm
3000 mm
19 mm
33 kg

Tempofor® T2

Nylofor® 2D
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Wygięcie
Powłoka

Kontrola naporu tłumu
1100 mm
2460 mm
19 mm
25,5 kg

Tempofor® C2 Secure

Securifor® 3D
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Podwójny
drut
Wygięcie
Powłoka

Panel naprowadzający
1200 mm
1100 mm
4 x 3,5 mm
19,5 kg

brak
Ocynk + poliester

Securifor® 2D
Varimesh

Nylofor® 3D
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Wygięcie
Powłoka

2,00 -> 6,00 m
2,518 m
4 mm / 4 mm
12,7 x 76,2 mm

Securifor® 2D
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Podwójny
drut
Wygięcie
Powłoka

Nylofor® 3-M
Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Wygięcie
Powłoka

Kontrola ruchu

Panel standardowy
1200 -> 2450 mm
1200 / 2200 / 3454 mm
1,5 mm
6,4 -> 35,2 kg

Publifor®

Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko

Podstawa metalowa,
wypełniona betonem
Panele ocynkowane
i powlekane tworzywem
sztucznym, typu
Nylofor ® 2D Super
2,51 m (podstawa:
0,88 m / panel: 1,63 m)
2,5 m
2 x 8 mm / 6 mm
200 x 50 mm

Kontrola dostępu
A. Kontrola dostępu

Zatrzymywanie piłek
i tłumienie hałasu

Bramy skrzydłowe

Nylofor® 2D Super

Asortyment Betafence obejmuje bramy jedno- i dwuskrzydłowe,
z wypełnieniem panelowym lub z prętów pionowych.

Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Wygięcie
Powłoka

Bramy przesuwne Robusta®
samonośne lub na szynie

1,03 -> 2,43 m (wys. ogrodzenia 3–6 m)
2,5 m
2 x 8 mm / 6 mm
200 x 50 mm
brak
Ocynk + poliester

Bekasport® system słupów
Wysokość 3,8 -> 7,0 m (wys. ogrodzenia 3–6 m)
Profil prostokątny
wymiary zależne od wysokości
– do połączenia z panelami Nylofor ® 2D Super
– z mocowaniami dźwiękochłonnymi
Powłoka Ocynk + poliester

– światło wjazdu: 3–12 m
– konstrukcja w całości spawana: wyjątkowa wytrzymałość
– łatwe w utrzymaniu, niezawodne i bezpieczne
– możliwość zastosowania automatyki Bekamatic®
– dostępność wszystkich elementów zabezpieczających
– posiadają certyfikat na zgodność z normą EN 13241-1

Szlabany i kołowroty

Securifor® 2D Verimesh

– kołowroty: ręczne, półautomatyczne lub automatyczne
– kołowroty pojedyncze lub podwójne
– szlabany: ręczne lub automatyczne
– szlabany o długości od 3 do 14 m

Wysokość
Szerokość
Ø pion/poz
Oczko
Podwójny
drut
Wygięcie
Powłoka

B. Odstraszanie i wykrywanie

3,0 -> 6,0 m (wys. ogrodzenia 3–6 m)
2,518 m
4 mm / 6 mm
12,7/25,4/50,8 x 76,2 mm
co 152,4 mm
brak
Ocynk + poliester

Nylofor® 2D i 3D „Securit®“
– elektryczne przewody wykrywające w wydrążonych
kształtownikach zastępują poziome druty
– dyskretna integracja elektronicznego systemu wykrywania
– 3D: trudny do sforsowania ze względu na specyficzne
wygięcie 3D

Secura® Pulse
– system przewodów elektrycznych na ogrodzeniu i bramach
– ostrzegające porażenie prądem w przypadku dotknięcia
– automatyczny sygnał wysyłany do centrum alarmowego
w przypadku próby wtargnięcia

To tylko niektóre wybrane pozycje z naszego asortymentu.
Więcej informacji można znaleźć w katalogach produktowych
firmy Betafence.

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych
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6. Podejście projektowe Betafence

Przedmiot

Sposób
Wartość
dodana
Betafence
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Opis
projektu

Dostosowywanie
rozwiązań

• definiowanie konkretnych potrzeb – najlepiej
w możliwie najwcześniejszej fazie realizacji
• opracowanie optymalnego rozwiązania
z uwzględnieniem funkcji projektu, dostępnych
materiałów oraz integracji systemów wykrywania
• definiowanie potecjalnych problemów

• opracowanie rozwiązań dostosowanych do
konkretnych potrzeb na podstawie ogólnej
definicji wymagań

• ocena ryzyka
• profesjonalny zespół projektantów
i konstruktorów
• komunikacja i współpraca z użytkownikiem
końcowym

• wiedza o lokalnych zwyczajach dzięki partnerom
• k omunikacja i współpraca z użytkownikiem
końcowym oraz podwykonawcami
• integracja wszystkich niezbędnych elementów:
ogrodzenia, bram, kontroli dostępu, systemu
wykrywania, kamer, układów elektronicznych,
oprogramowania, itp.

• definiowanie poziomów zabezpieczenia i wybór
najlepszych rozwiązań

• kompleksowa i staranna realizacja
przedsięwzięcia oraz opieka posprzedażna
dzięki szerokim kwalifikacjom Betafence
w dziedzinach: inżynierii, sprzedaży, produkcji,
kontroli jakości i logistyki

Produkcja

Profesjonalny
montaż

Usługi
posprzedażne

• wewnętrzne zarządzanie projektami:
obsługa zamówień, produkcja, kontrola jakości
i dostaw

• idealny montaż z uwzględnieniem
uwarunkowań dla danej sytuacji

• szybkie i skuteczne reagowanie na problemy
(w razie aktów wandalizmu, niewłaściwego
użytkowania, wypadków, itp.)
• gwarancja wymiany produktu (patrz strona 22)

• tworzenie indywidualnego zespołu
projektowego dla każdego projektu
niezależnie od jego wielkości
• d uże zdolności produkcyjne i doświadczenie
w branży
• r ygorystyczne normy jakości

• wsparcie techniczne firmy Betafence podczas
montażu przy dużych projektach
• sieć wykwalifikowanych montażystów
• szkolenie partnerów
• szczegółowe instrukcje montażu
• kontrola na miejscu po zamontowaniu

• zaangażowanie działu jakości
• kontrola na miejscu w przypadku problemów

• kompletne rozwiązanie obejmujące:
planowanie, produkcję, kontrolę jakości,
sprzedaż i logistykę

• gwarancja na ogrodzenia Betafence
(patrz strona 22)

• gwarancja szybkiej i skutecznej reakcji ze strony
lidera w branży

Zabezpieczenie obiektów i imprez sportowych
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7. Gwarancja Betafence
Warunki gwarancji Betafence
Gwarancja Betafence dla wszystkich
projektów specjalnych jest udzielana
na życzenie klienta, po warunkiem, że:
• do montażu użyto wyłącznie produktów marki
Betafence
• odległość od brzegu morskiego wynosi co
najmniej 500 m
• w yroby zamontowane są zgodnie z instrukcjami
Betafence
Specjalne warunki dotyczące realizacji
projektów w odległości mniejszej niż 500 m
od brzegu morskiego:
• w yroby są produkowane i dostarczane na
specjalne zamówienie z godnie ze zmodyfikowaną
specyfikacją
• gwarancja jest udzielana na okres do 10 lat

Zakres gwarancji zmniejsza się z upływem
czasu. Standardowa gwarancja nie obejmuje
kosztów ponownej instalacji.

Schemat gwarancji degresywnej:
Gwarancja 10-letnia
1-2 lat
3-4 lat
5-6 lat
7-8 lat
9-10 lat

100%
90%
80%
60%
50%

Szczegółowe warunki dostępne na żądanie.
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Światowy lider
Betafence to największy światowy
producent ogrodzeń, oferujący najszerszą
gamę produktów z zakresu: systemów
ogrodzeniowych, kontroli dostępu oraz detekcji.

125 lat doskonałości

8. Betafence w skrócie

Ze 125 letnią tradycją i doświadczeniem
w branży Betafence jest wiodącym graczem
na światowym rynku ogrodzeń. Jako lider
Betafence wyznacza trendy i standardy jakości
dla całej branży ogrodzeniowej.

400 milionów euro
Obroty w wysokości 400 mln euro (2009)
plasują Betafence na szczycie listy najbardziej
liczących się producentów ogrodzeń na
świecie.

2000 pracowników
Firma Betafence, której siedziba główna
mieści się w Belgii, zatrudnia obecnie 2000
pracowników.

12 zakładów produkcyjnych
Betafence posiada 12 zakładów produkcyjnych
zlokalizowanych w 11 krajach: w Belgii
(Zwevegem), Francji (Bourbourg), Wielkiej
Brytanii (Sheffield), Niemczech (Schwalmtal
oraz Werl), Włoszech (Tortoreto), Hiszpanii
(Burgos), Polsce (Kotlarnia), Południowej Afryce
(Paarl), Chinach (Tianjin), w Turcji (Stambul)
oraz w Stanach Zjednoczonych (Ennis, Texas).

7 firm projektowo-montażowych
Realizując strategię rozwoju poprzez projekty,
Betafence stworzyła sieć profesjonalnych firm
projektowo-montażowych w 7 krajach: Polsce
(Warszawa), Hiszpanii (Madryt), na Węgrzech
(Budapeszt), w Chorwacji (Zagrzeb), Włoszech
(Rzym), Republice Czeskiej (Brno) oraz Afryce
Południowej (Paarl).

25 biur sprzedaży
Betafence posiada biura sprzedaży i sieć
dystrybucyjną na całym świecie.
Satysfakcja klienta to absolutny priorytet
dla zespołu sprzedawców.

100 krajów
Firma Betafence to firma o zasięgu globalnym.
Klienci w 100 krajach świata mogą liczyć na
wysokiej klasy obsługę i serwis posprzedażny.
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Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Poland
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

Betafence jest światowym liderem w zakresie
systemów ogrodzeń i kontroli dostępu.
Nazwa Betafence oraz nazwy wszystkich produktów
są znakami towarowymi firmy Betafence Holding.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w liniach produktów i produktach.
2010

