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Drogi Czytelniku,

Ogród stał się integralną częścią naszego otoczenia. 

Jest miejscem odpoczynku, oazą spokoju,  

gdzie wkraczamy z radością i ochotą; schronieniem,  

w którym dzieci dają upust swej energii,  

wybiegiem, na którym zwierzęta mogą  

swobodnie korzystać z wolności.

Jednym słowem – w ogrodzie wszyscy odżywają 

i odpoczywają. Zrozumiałe więc, że pragniemy 

ogrodzić to otoczenie bezpiecznie, dyskretnie  

i stylowo.

 

Betafence oferuje rozwiązania dostosowane do 

każdego stylu, gustu i wymagań. Broszura ta stanowi 

przegląd wszystkich produktów i możliwości, które 

zapewnią Państwu poczucie bezpieczeństwa, 

ochronę i dekorację.  

Znajdą tu Państwo również praktyczne porady.

Oto źródło inspiracji, jak zmienić ogród  

w wyśniony raj.

Bramy, romantyczne arkady na róże i – oczywiście – 

wiele pomysłów na ogrodzenie. Z pewnością znajdą 

tu Państwo propozycję, która harmonijnie wpisze się 

w krajobraz wokół Państwa domu i ochroni to,  

co najważniejsze.

Miłej lektury!

Zespół Betafence
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W każdym rozdziale  
znajdują się praktyczne  
porady, które pomogą  
Państwu w wyborze  
odpowiedniego produktu 
oraz w jego montażu. 
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bezpieczeństwo  
i dyskrecja

Dom i ogród tworzą razem Państwa prywatną przestrzeń. 
I tak, ściany domu zapewniają ciepło ogniska domowego, 
intymność i bezpieczeństwo. A jak jest z ogrodem? On 
również zasługuje na estetyczne rozwiązanie, które zapewni 
Państwu poczucie bycia u siebie. Dlatego też Betafence 
proponuje szeroką gamę stylowych ogrodzeń, które zmienią 
Państwa dom i ogród w prawdziwą oazę pywatności. 

Od wielu lat Bekafor® Classic stanowi wzorzec  
w dziedzinie ogrodzeń panelowych. By zapewnić pełną 
intymność, w niektórych miejscach – zarówno  
w ogrodzeniu jak w bramie – można wstawić drewniane 
listwy Collfort®.

Bekafor® Classic 
brama 
dwuskrzydłowa



Zalety systemu Bekafor® Classic
• bezpieczne
• trwałe
• łatwe w montażu
• możliwy montaż na betonowym podłożu  

(na podstawach do słupów)
• sztywne, dzięki poziomemu profilowaniu
• kompletny system z dobranymi do niego  

bramami jedno- i dwuskrzydłowymi 
• dostępne drewniane listwy Collfort® 
• kolory: zielony/biały/antracytowy metalizowany

Panele Bekafor® Classic 

wyposażone są z jednej 

strony w ostre końcówki. 

Mogą służyć jako dodatkowe 

elementy zabezpieczające 

przed intruzami, jeśli skierują 

je Państwo ku górze. Jeśli 

wysokość ogrodzenia jest 

mniejsza niż 1,5 m, lepiej 

skierować ostre końcówki  

ku dołowi tak, by dzieci się 

nie poraniły.

GAMA PRODUKTÓW ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE: STR. 34
MONTAŻ: STR. 26

Bekafor®

Classic

PANELE 
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zrób to 
stylowo

Każdy ma własny gust czy to w dziedzinie gastronomii, ubioru 
czy dekoracji. Dlatego też Bekafor® Prestige proponuje 
oryginalną kombinację wzornictwa oraz dekoracyjnego  
i nowoczesnego koloru. Oferujemy Państwu kompletny system: 
panele, słupy, podstawy do ich mocowania w betonowym 
podłożu oraz bramy o tym samym dizajnie, które tworzą 
harmonijną całość.
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Zalety systemu Bekafor® Prestige
• kształt – doskonała alternatywa dla ogrodzenia kutego
• trwałe
• sztywne dzięki wzmocnieniu podwójnymi drutami poziomymi 
• łatwe w montażu 
• możliwy montaż na betonowym podłożu  

(na podstawach do słupów)
• bramy jednoskrzydłowe o tym samym wzorze 
• bramy dwuskrzydłowe z gamy produktów Decofor® 

(ten sam wzór przy mocniejszej konstrukcji)
• kolory: zielony/antracytowy metalizowany

Jeśli muszą Państwo 

skrócić niektóre panele, 

lepiej opracować plan 

montażu, by dokładnie 

wyznaczyć miejsca cięcia. 

W ten sposób uzyskają 

Państwo najlepszy rezultat.

GAMA PRODUKTÓW 
I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
STR. 34
MONTAŻ: STR. 26

Bekafor®

Prestige

PANELE
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beztroskie 
korzystanie
Minęły czasy, gdy tylko nieliczni szczęśliwcy mogli korzystać  
z basenu. Obecnie dostępne są baseny na każda kieszeń,  
w wielu rozmiarach i kształtach. Dlatego Betafence wprowadziło 
linię produktów Bekazur® – zachwycające białe ogrodzenie, 
które mogą Państwo zamontować na każdego rodzaju podłożu. 
Niezależnie czy otacza basen olimpijski czy mały brodzik,  
to solidne ogrodzenie zapewnia absolutny spokój.

Zalety systemu Bekazur®

• kompletny system z furtką bezpieczeństwa  
(z zamkiem bezpieczeństwa)

• zgodny z francuską normą NF P90-306
• łatwe w montażu
• możliwy montaż na podłożu betonowym  

(na podstawach do słupów)
• kolor: biały

Bekazur® 2D zamek bezpieczeństwa

GAMA PRODUKTÓW I SPECYFIKACJE TECHNICZNE: STR. 36
MONTAŻ: STR. 28�



beztroskie 
korzystanie

Dzięki podstawom słupy można łatwo i szybko 

przykręcić do płytek lub betonu wokół basenu. 

Dodatek!

Furtkę doskonale pasującą do ogrodzenia Bekazur® 
wyposażono w zamek bezpieczeństwa. Otwiera 
się ona tylko przy jednoczesnym wykonaniu dwóch 
czynności. Małe dzieci nie dostaną się więc do wody 
bez nadzoru. 

Opcjonalnie mogą Państwo wybrać również 
automatyczne zamykanie furtki

Bekazur®

2D

PANELE

tipsvoor

terras en tuin

porada!

poradaZrób to sam

�



By zachować doskonały widok na ogród, Betafence opracowała dyskretne ogrodzenie 
o nazwie Pantanet®.
Dzięki temu rozwiązaniu, podzielą Państwo ogród lub ochronią swoją własność zgodnie 
z własnym gustem przy zachowaniu widoku na swoją zieloną przestrzeń. To estetyczne 
i otwarte rozwiązanie dla ochrony tego, co dla Państwa cenne.

Furtka Fortinet®

otwarty 
widok na 

ogród!

10



Pantanet® można łączyć  

z Hexanetem.

Hexanet® zamontowany  

w dolnej części ogrodzenia 

zapobiega przedostawaniu  

się kur na drugą stronę.

Zalety systemu Pantanet®

• dyskretne
• trwałe
• całkowicie wtapia się w otoczenie
• łatwe w montażu dzięki słupom Bekaclip® lub Bekaclip®-P 
• kompletny system wraz z bramami (jedno- i dwuskrzydłowymi)
• kształtuje przestrzeń w ogrodzie
• ekonomiczne
• zabezpiecza zbiorniki wodne przed wpadnięciem piłki i innych przedmiotów
• czuwa nad bezpieczną zabawą Państwa dzieci przy zbiornikach wodnych

Pantanet®

SIATKI W ROLKACH

GAMA PRODUKTÓW I SPECYFIKACJE TECHNICZNE: STR. 37
MONTAŻ: STR. 30
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W czym tkwi różnica?
 
Różnica tkwi we współczynniku sztywności. Określa się go na 
podstawie wymiaru oczek oraz wielkości średnicy drutów.  
Im wyższy wskaźnik, tym sztywniejsze jest ogrodzenie. 

Na przykład współczynnik sztywności siatki Pantanet® Garden 
wynosi 60, a siatki Pantanet® Protect – 120.

Rozciągliwość elastycznych i karbowanych drutów poziomych 
pozwala nie używać drutu naciągowego. W kombinacji ze 
sztywnymi drutami pionowymi, ogrodzenie z siatki nie ulega 
zniekształceniom.

Pantanet® Protect, Family i Garden wzmocnione są w górnej 
części podwójnym drutem. Zwiększa to ich sztywność.

 
 

4 różne 
typy siatek  
Pantanet® 

GAMA PRODUKTÓW I SPECYFIKACJE TECHNICZNE: STR. 37
MONTAŻ: STR. 30
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Oczko
Im mniejsze oczko, tym solidniejsze jest ogrodzenie

Średnica drutu
Im grubszy drut, tym ogrodzenie jest sztywniejsze.

Podwójny drut
Podwójny drut (na górze i na dole) nadaje dodatkową 
sztywność w najważniejszych miejscach

Produkt w dotyku
Czy ogrodzenie jest sztywne, gdy próbują Państwo 
ścisnąć pionowe druty dwoma palcami?

Gwarancja
Betafence oferuje 10-letnią gwarancję

120

100

60

50

Na co należy  
zwrócić uwagę przy zakupie  
siatki ogrodzeniowej w rolkach?

1

2

3

4

Pantanet®

Protect

wysokość: 102 do 203 cm
długość: 25 m

Pantanet®

Family

wysokość: 61 do 203 cm
długość: 25 m
dla niektórych wysokości: 10 m

Pantanet®

Garden

wysokość: 61 do 152 cm
długość: 25 m
dla niektórych wysokości: 10 m

Pantanet® 
Light

wysokość: 60 do 150 cm
długość: 25 m

Pantanet®

SIATKI W ROLKACH

2

3

4

5

1
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współczynnik sztywności

współczynnik sztywności

współczynnik sztywności

współczynnik sztywności

oczko: 5 x 5 cm

oczko: 10 x 5 cm

oczko: 10 x 6,3 cm

oczko: 10 x 7,6 cm
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Dla zachowania intymności i nieco większego zróżnicowania 
ogrodu, mogą Państwo obsadzić swoje ogrodzenie pnączami. 
Rośliny pnące szybko rosną, a duża powierzchnia ich liści 
zatrzymuje wiatr. Najlepiej do tego celu nadają się bluszcze, 
delikatne pnącza oraz pnące róże. W ten sposób nadadzą 
Państwo ogrodzeniu bardzo naturalny i romantyczny styl.

 

naturalna 
dyskrecja!

1�



Ponieważ z biegiem lat 

pnącza stają się coraz 

grubsze i cięższe,  

zaleca się zmniejszenie 

odległości pomiędzy  

słupami oraz  

zastosowanie słupów  

o większej średnicy.

Resitor®

SIATKI W ROLKACH

GAMA PRODUKTÓW I SPECYFIKACJE TECHNICZNE: STR. 38

MONTAŻ: STR. 32
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Arkady do róż lub panele ścienne Arcoflor® nadadzą świeżość 

otoczeniu we wszystkich jego wymiarach i stworzą szczególną 

atmosferę w ogrodzie. Można na przykład sprawić, że zakwitną 

mury Państwa domu lub ściany altanki ogrodowej. Panele 

Arcoflor® stanowią konieczne podparcie dla korzeni czepnych 

pnączy. Elementy dystansujące Panofix® idealnie nadają się do 

mocowania paneli w pewnej odległości od muru tak, by pędy  

i kolce mogły należycie opleść panel.

Kosz Gabionowy
Metalowy Kosz Gabionowy 

wypełnia się na miejscu 

otoczakami, kamieniami itp.  

W ten sposób można 

zbudować murek, zniwelować 

różnice poziomu w ogrodzie 

lub puścić wodze fantazji!

Arcoflor®

Kosz Gabionowy

Panofix®pionowy
ogród

1�
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Rynny stanowią często 

niezbyt harmonijne elementy 

otoczenia, które należałoby 

ukryć. Dzięki Decotube® 

firmy Betafence przekształcą 

Państwo ten kłopotliwy 

fragment w pełen wdzięku 

wiszący ogród.

Rośliny pnące wykorzystują 

różne metody wzrostu ku 

górze. Betafence proponuje 

rozwiązania,  

które doskonale im 

odpowiadają. Przy użyciu 

tabeli można określić, 

jaka podpora jest 

najodpowiedniejsza dla 

Państwa roślin pnących.
kolorowy 
wodospad

Decotube®

Arcoflor®

ARKADY DO RÓŻ  
I PANELE

Decotube®

Kosz Gabionowy
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roślina pnąca system  
czepny  
rośliny

Betafence 
– rozwiązanie 
przyścienne 

Betafence –  
rozwiązanie  
wolnostojące

• rośliny wijące się 
(wiciokrzew, kiwi, 
fasola, powój  
i kokornak)

• łodygi  
wijące się

• panel Arcoflor® 
+ Panofix®

• Decotube®

• Resitor®

• Pantanet® Protect

• Bekafor® Classic

• powojnik • czepne ogonki 
liściowe 

• Panel Arcoflor® 
+ Panofix®

• Decotube®

• Resitor®

• Pantanet® Protect

• Bekafor® Classic

• arkada Arcoflor®

• passiflora, winorośl, 
groszek pachnący, 
kobea pnąca,  
ogórki, dynia,  
groszek wiosenny

• wąsy czepne • panel Arcoflor®

• Casanet

• Decotube®

• Resitor®

• Pantanet® Protect

• winobluszcz • pędy liściaste 
z wąsami lub 
przylgami

• panel Arcoflor® 
lub fragment siatki 
Casanet® jako 
punkt podparcia

• Decotube®

• Resitor®

• Pantanet® Protect

• bluszcz z korze-
niami czepnymi, 
hortensja pnąca, 
milin amerykański

•  korzenie  
przybyszowe

• panel Arcoflor® 
lub fragment siatki 
Casanet® jako 
punkt podparcia

• Decotube®

• Resitor®

• róże płożące,  
róże pnące

• kolce • panel Arcoflor® 
+ Panofix®

• Decotube®

•  arkada do róż 
Arcoflor®

• Pantanet® Protect

• Bekafor® Classic
GAMA PRODUKTÓW  
I SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 
STR. 49-50



1�

chroń
przyrodę

Zbiorniki wodne, klomby czy kwiaty dzięki wielu Państwa 
zabiegom zmieniają ogród w różnorodny i kolorowy ekosystem. 
Zrozumiałe więc, że pragną Państwo go chronić.

Dzięki ogrodzeniu Luxanet® można zabezpieczyć kwiaty i rośliny 
przed różnymi zagrożeniami ze strony otoczenia (podeptanie, 
zabawy dzieci, zwierzęta itp.). 

Kombinacja paneli Arcoflor® i słupów Bekaclip®-P stanowi 
doskonałe rozwiązanie tymczasowe.

Zalety  
systemu Luxanet®
 
• dekoracyjne
• wtapia się w otoczenie
• ochrona rabatek

Dzięki praktycznym słupom 

Multistick® można bardzo 

szybko i łatwo zamontować 

ogrodzenie Luxanet® bez 

konieczności betonowania. 

tipsvoor
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Praca w ogrodzie generuje na ogół wiele odpadów.

Pomyślmy o chwastach i liściach. Ale ten ciężar może bez 

trudu zamienić się w korzyść. Za pomocą kompostu wzbogacą 

Państwo glebę w materię organiczną dzięki uwalniającym się 

z niego substancjom odżywczym, a rośliny będą lepiej rosły. 

Można ponadto pozbyć się odpadów z gospodarstwa domowego 

wyrzucając je na pryzmę kompostu.

Ogród oferuje też wiele praktycznych rozwiązań. Pomyślmy  

o wieszaniu bielizny. Niech ubrania naturalnie wysuszą się na 

słońcu! Z dwóch słupów do bielizny Betafence i rozciągniętego 

między nimi sznura do wieszania bielizny, otrzymamy najbardziej 

ekonomiczną i ekologiczną suszarkę.

Zalety  
systemu Luxanet®
 
• dekoracyjne
• wtapia się w otoczenie
• ochrona rabatek

Kompostownik łatwo  

zmontować z 4 paneli  

i 4 specjalnych drążków. Można 

go następnie w prosty sposób 

ustawiać, przestawiać lub 

powiększać. Taki kompostownik 

można wykorzystać do innych 

celów, na przykład dla zwierząt 

domowych, by i one mogły 

korzystać z ogrodu.

Luxanet®

Kompostownik

Słup do suszenia 
bielizny

Multistick

kompost –  
silnik  
Twojego 
ogrodu

wysoko  
i sucho
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GAMA PRODUKTÓW  
I SPECYFIKACJE TECHNICZNE:  
STR. 38, 48 I 49

1�



�0

dom

ogród

siatka  
z  

wyobraźnią



Siatka Hexanet® jest giętka  

i można jej nadawać pożądany 

kształt. Siatkę Casanet® 

zaleca się, gdy potrzebna jest 

sztywność.

Dzięki siatce Hexanet® lub Casanet® można zrealizować  

wiele twórczych pomysłów dla domu, ogrodu i zwierząt. 

Pomyślmy o pięknej półce na kwiaty, o okratowaniu okien 

altanki ogrodowej lub zagrodzie dla drobiu. Wszystko łatwo 

się formuje i mocuje dzięki kleszczom montażowym Casanet® 

oraz klipsom.

zwierzęta
GAMA PRODUKTÓW 
I SPECYFIKACJE TECHNICZNE: STR. 44

Casanet®

Hexanet®

SIATKI I ODPOCZYNEK
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Betafence pomyślała również o zwierzętach.
Dzięki siatce Ursus® Zincalu sprawią Państwo wielką przyjemność 
swoim zwierzętom i sobie samym. Ta siatka ogrodzeniowa została 
pokryta powłoką wysokiej jakości, która gwarantuje jej długotrwałe 
użytkowanie. 

Oczka zapewniają sztywność i dużą giętkość podczas montażu.  
Od wielu lat produkt ten stanowi wzorzec w dziedzinie siatek dla 
owiec, kóz i drobnego inwentarza tak dla zawodowych hodowców, 
jak osób prywatnych.

Zalety systemu Ursus®
 
• trwałe
• giętkie
• mniejsze oczka na dole, 

by uniemożliwić małym 
zwierzętom przechodzenie  
na drugą stronę

chroń
swoje 

zwierzęta

przyjazna
dla 

zwierząt
��



Zalety siatek Casanet® i Hexanet®

Betafence gwarantuje nieodkształcające się oczka, 

wysoce jednorodną powłokę oraz brak jakichkolwiek 

połamanych lub odstających drutów. W ten sposób 

będą Państwo pewni, że Państwa pupile nie poranią się.

Ursus®

Casanet®

Hexanet®

GAMA PRODUKTÓW 

I SPECYFIKCJE TECHNICZNE: 

STR. 38, 44-46 ��
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Ponad 2000 możliwych kombinacji
 
Samonośne bramy przesuwne Modivia® dostępne są w różnych 
szerokościach i wysokościach, które można dobrać w zależności  
od wysokości ogrodzenia oraz szerokości alei. 

Produkowane są z aluminium, pokryte ochronną warstwą poliestru  
i dostępne w różnych standardowych kolorach.
W zależności od stylu Państwa domu, bramę można wyposażyć  
w pręty lub panele – pełne bądź ażurowe.

Wybierając wykończenie, mają Państwo do dyspozycji wzór w kształcie 
krzyża lub koła. Możliwości łączenia kształtu, koloru i wymiarów są 
nieskończone.

Wszystkie bramy przesuwne Modivia® mogą zostać wyposażone  
w elektroniczny system kontroli dostępu oraz system bezpieczeństwa: 
wideofon, oświetlenie, awaryjne zatrzymanie, dzwonek, domofon, 
przełącznik na klucz, klawiaturę kodową itp.

Odkryj świat Modivii® na www.modivia.com i samodzielnie stwórz  
bramę swoich marzeń przy pomocy konfiguratora bram.

 
 

 
• pręty
• pokazany na ilustracji  

kolor: zielony (RAL 6005)

 
• panele pełne
• wzór w formie krzyża
•  pokazany na ilustracji  

kolor: biały (RAL 9010)

pięknie  
ogrodzić



��

 

 
• pręty
• wzór w kształcie koła
• pokazany na ilustracji  

kolor: brązowy (BF 8014MS)

 

• panel pełny
• pokazany na ilustracji  

kolor: 
biały aluminiowy  
(RAL 9006M)

 
• panel ażurowy
• pokazany na ilustracji  

kolor: 
czarny (RAL 9005)

Modivia®

ZAUTOMATYZOWANE 
BRAMY PRZESUWNE

Brama 
do Ciebie podobna

GAMA PRODUKTÓW 

I SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

STR. 43



Wykopać dół o wymiarach 30 x 30 cm  
i głębokości 50 cm co 202 cm.

Położyć pierwszy panel ogrodzenia  
Bekafor® na ziemi i przygotować słupy  
z obu stron.

Przymocować panel ogrodzenia do 
słupów za pomocą plastikowych obejm 
montażowych Bekafor®

Bekafor® Classic i Bekafor® Prestige

tips
voor

terras en tuin

porada!

poradaZrób to sam
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Podstawy  
do betonu lub  
podmurówki
Dzięki podstawom do słupów 

ogrodzenie można  

umieszczać na podmurówce  

lub betonowej posadzce.

Kąty
Dzięki zastosowaniu  

specjalnych mocowań  

narożnych można ustawiać  

ogrodzenie pod dowolnym 

kątem.

Mury
Za pomocą mocowań do 

muru wykonanym ze stali 

nierdzewnej panele ogrodze-

nia można łatwo umocować 

bezpośrednio do muru.

��
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Wlać około 10 cm betonu do dwóch 
pierwszych dołków i umieścić w nich 
słupy.

Zasypać słup suchym betonem i zagęścić 
mieszankę. Sprawdzić poziomicą, czy 
elementy ogrodzenia są ustawione całko-
wicie pionowo.

Następnie zamocować kolejny panel 
ogrodzenia do trzeciego słupa. Wstawić 
ten słup do kolejnego dołka i przymoco-
wać panel do drugiego słupa, przykręcając 
obejmę montażową.
Postępować w ten sam sposób przy mon-
tażu kolejnych paneli.

Instrukcja

Instrukcja

Pochyły teren
W przypadku różnic wyso-

kości wykonuje się stopnie. 

Należy przewidzieć dodatko-

we obejmy montażowe.

Dodatkowe  
zabezpieczenie
Po wykonaniu montażu wy-

starczy wyfrezować gniazda 

niektórych śrub w obejmach 

montażowych, aby ogrodzenie 

nie mogło zostać zdemonto-

wane przez wandali.
Ostre końcówki:  
w górę czy w dół?
By uzyskać dekoracyjne ogro-

dzenie, należy zamontować 

panele ostrymi końcami w dół. 

Jeśli największą wagę przywią-

zują Państwo do bezpieczeń-

stwa, wystarczy je odwrócić 

ostrymi końcówkami w górę 

(niezalecane w przypadku  

ogrodzeń niższych niż 1,50 m)

��

4 5 6

tips
voorterras en tuinporada!

porada
Zrób to sam

tips
voorterras en tuinporada!

porada
Zrób to sam

tipsvoor

terras en tuin

porada!

poradaZrób to sam

Dodatkowe informacje

Jeśli potrzebują Państwo szczegółowej informacji o montażu:
• proszę zapoznać się z instrukcją montażu lub
• skontaktować się z naszymi przedstawicielami handlowymi lub
• zapoznać się z naszą stroną internetową www.betafence.pl lub
•  zadzwonić do Państwa osoby kontaktowej w dziale CSC  

(por. ostatnia strona broszury)



 

Przygotowanie :
- Wbić paliki wyznaczające teren na końcach i narożach ogrodzenia.
- Rozciągnąć między nimi linkę wyznaczającą poziom.
- Zaznaczyć miejsca ustawienia słupów wzdłuż linki.

W przypadku betonowania słupów, należy co 210 cm (w przypadku paneli  
2-metrowych) lub co 110 cm (w przypadku paneli 1-metrowych)  
wykopać dołki o wymiarach 30 x 30 i głębokości 50 cm. W przypadku  
montowania słupów na podstawach, należy je rozstawić z zachowaniem  
wyżej podanych odległości pomiędzy słupami. Użyć linki do sprawdzenia  
zachowania górnego poziomu.
Przymocować panel do obydwu słupów za pomocą obejm montażowych 
Bekazur®.
Wlać trochę betonu (+ 10 cm) do pierwszych dwóch dołków lub umocować 
podstawy do słupów.

Bekazur®
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Większa  
stabilność dzięki 
podstawom  
naprężającym
Między panelem i podło-

żem należy zostawić + 8 cm 

odstępu. W celu zapewnienia 

stabilności panelu o długości  

2 m na środku każdego pane-

lu należy zamocować podsta-

wę naprężającą.

tips
voorterras en tuin

porada!

porada
Zrób to sam
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210 cm

5 cm

Umieścić panel i słupy w dołkach.
Wykorzystując linkę wyznaczającą poziom, umieścić panel na odpowied-
niej wysokości. Zasypać słupy suchym betonem i zagęścić mieszankę. 
Ustawić całość.

Przymocować kolejny panel do trzeciego słupa. Podnieść panel ustawiając 
słup w trzecim dołku i przymocować panel do drugiego słupa. Zalać słup 
mieszanką betonową i zagęścić beton. Należy tymczasowo podeprzeć 
panele z obydwu stron.

Dodatkowe informacje

Jeśli potrzebują Państwo szczegółowej informacji o montażu:
• proszę zapoznać się z instrukcją montażu lub
• skontaktować się z naszymi przedstawicielami handlowymi lub
• zapoznać się z naszą stroną internetową www.betafence.pl lub
•  zadzwonić do Państwa osoby kontaktowej w dziale CSC  

(por. ostatnia strona broszury)

Podstawy do  
betonu lub  
podmurówki
Do twardego podłoża użyć 

podstaw do słupów. Można 

je mocno dokręcić. Następnie 

umieścić w nich słupy.

tips
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Wszystkie  
kąty są możliwe
Obejmy Bekazur® można  

dowolnie ustawiać, by  

uzyskać odpowiedni kąt  

ustawienia ogrodzenia.



Zaznaczyć w ziemi miejsce na słup.  
Słupy pośrednie należy zaplanować  
co 2,5 do 3 m. Dla każdego słupa  
wykopać dołek. Uwaga: słupy ustawić  
tak, by listwa montażowa skierowana  
była na zewnątrz działki.

Zamocować podporę do pierwszego  
i ostatniego słupa. Do słupów narożnych 
mocuje się po dwie podpory. Do tego celu 
należy użyć specjalnych obejm monta-
żowych. 

Wypełnić dołki jak najbardziej suchą mie-
szanką betonową. Słupy powinny być o 7 cm 
wyższe od siatki. Ustawić słupy w dołkach  
i zostawić beton przez około tydzień, by beton 
stwardniał. Rozpocząć montaż ogrodzenia 
Pantanet® od pierwszego słupa za pomocą 
kleszczy montażowych Bekaclip®-P.

Pantanet® ze słupami Bekaclip®-P

Montaż systemu  
Pantanet® bez  
użycia betonu 
Jeśli podłoże jest stabilne,  

można zastosować kotwy  

Ancrofix®. Wystarczy wbić je  

w podłoże, wsunąć w nie słupy  

i umocować siatkę Pantanet®.

Łączenie dwóch  
rolek ze sobą
• Odciąć pierwszy/ostatni  

pionowy drut 
• Owinąć końce drutów  

poziomych na skrajnych  
drutach pionowych  
(2-3 razy). 

• Odciąć końcówki. 
• Nigdy nie wykonywać  

połączeń siatki  

na wysokości słupów.

1 2 3
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Instrukcja

Odwinąć siatkę przed słupyem narożnym 
lub końcowym.

Naciągnąć siatkę do słupa narożnego 
lub końcowego za pomocą grzebienia 
naciągowego.

Zamocować siatkę za pomocą poliamidowych 
klipsów do słupa narożnego i końcowego,  
a potem do słupów pośrednich. 
Gotowe, ogrodzenie zostało zamontowane!

Dodatkowe informacje

Jeśli potrzebują Państwo szczegółowej informacji  
o montażu:
• proszę zapoznać się z instrukcją montażu lub
• skontaktować się z naszymi przedstawicielami handlowymi lub
• zapoznać się z naszą stroną internetową www.betafence.pl lub
•  zadzwonić do Państwa osoby kontaktowej w dziale CSC  

(por. ostatnia strona broszury)

Instrukcja

Ogrodzenie  
w terenie  
bardzo pochyłym
• Umieścić siatkę  

w odpowiednim pochyleniu  

w stosunku do pierwszego 

słupa. 

• Zamocować siatkę za pomocą 

klipsów do słupa na wysokości 

zgrzewów. 

• Zamocować na słupie wolne 

druty poziome. 

• W razie potrzeby poprawić 

karbowanie drutów pozio-

mych, korzystając z odwrotnej 

strony grzebienia  

naciągowego.

Można również użyć słupów  

Bekarond®-P. Są to okrągłe słupy  

z tworzywa zbrojone prętami  

hartowanymi w oleju.  

(Poproś o szczegółową  

instrukcję montażu).

Do ogrodzenia wyższego niż  

1,50 m należy użyć kompletu  

profesjonalnych słupów.

54 6
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1  Słupy narożne, końcowe i pośrednie należy zawsze osadzać w betonie. Betonowy fundament wymagany jest również dla 
podpór. Należy zachować odstęp 2,5 do 3 m między słupami. Gdy beton stwardnieje (po co najmniej tygodniu), przecią-
gnąć druty napinające poziomo w górnym i dolnym fragmencie słupa. Następnie naciągnąć druty napinające  
co 50 cm w przestrzeni między dwoma naciągniętymi już drutami. Zawiązać starannie drut napinający na słupie począt-
kowym. Umocować na słupie końcowym napinacz przy pomocy podwójnego drutu wiązałkowego i umieścić w nim drut 
napinający. Naciąganie drutów napinających rozpoczynamy od dołu i posuwamy się ku górze.

2  Najwyższy drut naciągowy przeprowadzamy przez przelotki w słupach pośrednich. Przy użyciu młotka wbijamy zaczepy 
do przelotek, by ostatecznie przymocować drut. Mocujemy dolny i środkowy drut napinający do słupów pośrednich za 
pomocą podwójnego drutu wiązałkowego.

3 Do pierwszego rzędu oczek pionowych siatki Resitor® wsuwamy pręt napinający.

4 Zawieszamy siatkę z odwiniętymi końcami drutu na najwyższym drucie naciągowym.

5 Pręt napinający znajdujący się na początku siatki mocuje się do słupa początkowego za pomocą drutu wiązałkowego. 

6  Naciągamy ogrodzenie ręcznie na całej długości od słupa do słupa. Należy naciągać siatkę do chwili, gdy żadne oczko nie 
da się juz ręcznie naciągnąć. 

7  Przez ostatni szereg oczek przełożyć pręt napinający i przyciągnąć go jak najbliżej końcowego słupa. Przymocować pręt 
napinający drutem wiązałkowym do słupa końcowego. 

8  Na całej długości przymocować siatkę w regularnych odstępach do drutów napinających za pomocą  
drutu wiązałkowego. 

Dodatkowe informacje

Jeśli potrzebują Państwo szczegółowej informacji o montażu:
• proszę zapoznać się z instrukcją montażu lub
• skontaktować się z naszymi przedstawicielami handlowymi lub
• zapoznać się z naszą stroną internetową www.betafence.pl lub
•  zadzwonić do Państwa osoby kontaktowej w dziale  

(por. ostatnia strona broszury)
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Bluszcz i inne  
rośliny pnące

Jeśli obsadzimy ogrodzenie Resitor® na przykład  

bluszczem, stanie się dodatkowym obciążeniem  

dla ogrodzenia. Radzimy:

• zmniejszyć odległości między słupami (max . 2,5 m)

• wybrać największą średnicę słupa

��



��

P
an

el
e 

i s
łu

p
y

Bekafor® Classic PANELE

• panele z poziomym profilowaniem wzmacniającym
• do mocowania do słupów Bekafor®/Bekaclip®  

za pomocą obejm montażowych Bekafor®

• ocynkowane, zgrzewane punktowo  
i pokryte tworzywem sztucznym (PVC)

• średnica drutu poziomego: 4,50 mm
• średnica drutu pionowego: 4 mm
• oczko: 10 x 5 cm
• kolory: zielony RAL 6005 / antracyt metalizowany  

/ biały RAL 9010

Bekafor® Classic SłUPY DO 
ZABETONOWANIA

• słupy Bekaclip® ø 48 mm (ø 60 mm w połączeniu z Bekafor® Collfort®)
• ocynkowane i pokryte tworzywem sztucznym
• kolory: zielony RAL 6005 / antracyt metalizowany / biały RAL 9010

Bekafor® Classic SłUPY DO MONTAŻU  
NA PODSTAWIE  
BEKAFOR®

• słupy Bekaclip® ø 48 mm
• ocynkowane i pokryte tworzywem sztucznym 
• kolory: zielony RAL 6005 / antracyt metalizowany / biały RAL 9010

Bekafor® Prestige PANELE

• dekoracyjne panele z podwójnymi  
drutami poziomymi

• do mocowania na słupach Bekafor®/Bekaclip® za 
pomocą obejm montażowych Bekafor®

• ocynkowane, zgrzewane punktowo i pokryte  
tworzywem sztucznym

• średnica drutu: 5,00 mm
• oczko: 20 x 6,5 cm
• kolory : zielony RAL 6005 / antracyt metalizowany

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

wysokość 
ogrodzenia 

(m)

średnica 
słupa
(mm)

wysokość 
słupa
(m)

kolor kolor kolor ilość 
obejm 

montażo-
wych na 

słup

0,63 48 1,10 6005 antracyt 9010 2

1,03 48 1,50 6005 antracyt 9010 2

1,23 48 1,70 6005 antracyt 9010 3

1,53 48 2,00 6005 - 9010 3

1,53 48 2,10 - antracyt - 3

1,73 48 2,30 6005 antracyt - 4

2,03 48 2,50 6005 antracyt - 4

wysokość (m) szerokość (m) kolor kolor kolor

0,63 2 6005 antracyt 9010

1,03 2 6005 antracyt 9010

1,23 2 6005 antracyt 9010

1,53 2 6005 antracyt 9010

1,73 2 6005 antracyt 9010

2,03 2 6005 antracyt -

wysokość (m) szerokość (m) kolor kolor

0,90 2,015 6005 antracyt

1,10 2,015 6005 antracyt

1,30 2,015 6005 antracyt

1,50 2,015 6005 antracyt

wysokość 
ogrodzenia (m)

średnica słupa 
(mm)

wysokość słupa 
(m)

kolor kolor kolor

0,63 48
0,70 (zielony/antracyt)

0,73 (biały)
6005 antracyt 9010

1,03 48 1,10 6005 antracyt 9010

1,23 48 1,30 6005 antracyt -
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Bekafor® Prestige SłUPY DO  
ZABETONOWANIA

• słupy Bekaclip® ø 48 mm 
• ocynkowane i pokryte tworzywem sztucznym 
• kolory: zielony RAL 6005 / antracyt metalizowany 

Bekafor® Prestige SłUPY DO MONTAŻU  
NA PODSTAWIE BEKAFOR® 

• słupy Bekaclip® ø 48 mm
• ocynkowane i pokryte tworzywem sztucznym 
• kolory: zielony RAL 6005 / antracyt metalizowany 
• górna część słupa musi znajdować się na tej samej wysokości,  

co środek panelu.

Bekafor® Classic
AKCESORIA

• 2 nakładki do muru + 2 klipsy narożne +  
4 nakrętki + śruby

• nierdzewne
• w opakowaniu

Bekafor® Prestige

KLIPSY NAROŻNE BEKAFOR®

MOCOWANIE DO MURU

PODSTAWA DO SłUPÓW BEKAFOR®

• aluminium pokryte warstwą tworzywa sztucznego

• nierdzewne

Bekafor® Collfort®

ZESTAW
• listwy drewniane do panelu Bekafor® Classic  

2 m szerokości, 173 cm lub 203 cm wysokości
 – 41 listew pionowych
 – 3 listwy poziome (dla wysokości 1,73 m)
 – 4 listwy poziome (dla wysokości 2,03 m)

 
OBEJMY MONTAŻOWE BEKAFOR®

• poliamid

wysokość 
ogrodzenia (m)

średnica słupa 
(mm)

wysokość 
słupa (m)

kolor kolor Ilość obejm 
montażowych 

na słup

0,9 48 1,10 6005 antracyt 2

1,1 48 1,30 6005 antracyt 2

1,3 48 1,50 6005 antracyt 3

1,5 48 1,70 6005 antracyt 3

wysokość 
ogrodzenia (m)

średnica słupa 
(mm)

wysokość 
słupa (m))

kolor kolor

0,9 48 0,90 6005 antracyt

1,1 48 1,10 6005 antracyt

1,3 48 1,30 6005 antracyt

opis ilość/opakowanie

48 mm zielony RAL 6005 6

48 mm biały RAL 9010 6

48 mm antracyt 6

opis ilość/opakowanie

klipsy narożne 10

opis ilość/opakowanie

nierdzewne mocowanie do muru 2

opis ilość/opakowanie

zielony RAL 6005 48

biały RAL 9010 48

antracyt 48
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Bekazur® 2D 

Bekazur® 2D 

AKCESORIA

FURTKA

• złożony z dwóch zawiasów z wmontowaną sprężyną

• pozwala na automatyczne zamykanie furtki

OBEJMY MONTAŻOWE BEKAZUR®

PODSTAWA DO SłUPÓW BEKAZUR®

KOMPLET ZAWIASOWO-ZAMKOWY

(dostępne osobno)

• aluminium pokryte białym proszkiem poliestrowym

• średnica 48 mm

• śruba nierdzewna M8 x 15 mm

• do mocowania panelu do słupa

• poliamidowe

• kolor: biały RAL 9010

• 4 obejmy na każdy panel

• dostarczane z nakrętką M6 i śrubą M6 x 25 mm

• przejście/odległość między słupami: 103 cm

• rama: Profil Bekazur® 2D zgrzewany z 2 pionowymi prętami  

o wymiarach 40 x 40 x 1,5 mm

• 2 słupy o średnicy 60 x 2,00 mm, 4 odpowiednie obejmy  

montażowe do umocowania paneli w komplecie

• regulowane nierdzewne zawiasy

• cylindryczny zamek bezpieczeństwa wymagający jednoczesnego 

wykonania dwóch czynności w celu otwarcia furtki/zamek  

cylindryczny + 3 klucze

Bekazur® 2D

Bekazur® 2D 

PANELE

SłUPY

• średnica drutów poziomych i pionowych: 8 mm

• odstęp między drutami pionowymi: 65 mm

• ocynkowany, powleczony proszkiem poliestrowym

• kolor: biały RAL 9010

• słupy o średnicy 48 mm wyposażone w kapturek

• ocynkowane i powleczone proszkiem poliestrowym

• kolor: biały RAL 9010

• wysokość słupów:

– 1,25 m i 1,45 m do montażu na podstawie

– 1,60 m i 1,80 m do zabetonowania

PANELE OGRODZENIOWE TYP 2D

wysokość (m) szerokość (m) kolor

1,10 1 9010

1,10 2 9010

1,30 2 9010

montaż wysokość 
ogrodzenia (m)

średnica 
słupa (mm)

wysokość
słupa (m)

kolor

na podstawie 1,10 48 1,25 9010

do zabetonowania 1,10 48 1,60 9010

na podstawie 1,30 48 1,45 9010

do zabetonowania 1,30 48 1,80 9010

Wysokość słupa
(m)

szerokość
(m)

wysokość
(m)

kolor średnica  
słupów furtki (mm)

1,24 z przyspa-
wana podstawą

1,27 1,10 9010 60

1,70 do zabeto-
nowania

1,27 1,10 9010 60

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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• oczko: 5 x 5 cm

• drut poziomy: 2,50 mm

• drut pionowy: 2,20 mm

• dla zwiększenia sztywności u góry i dołu  

w odległości 25,4 mm od brzegu zastosowany 

został dodatkowy poziomy drut.

• oczko: 10 x 5 cm

• drut poziomy: 2,50 mm

• drut pionowy: 2,50 mm

• dla zwiększenia sztywności u góry i dołu  

w odległości 25,4 mm od brzegu zastosowany  

został dodatkowy poziomy drut.

• oczko: 10 x 7,6 cm

• drut poziomy: 2,20 mm

• drut pionowy: 2,10 mm

Pantanet® ROLKI

5 x 5 cm

• siatka z drutu ocynkowanego, zgrzewana punktowo, a następnie  

powleczona tworzywem sztucznym

• kolor: zielony RAL 6073

• oczko: 10 x 6,3 cm

• drut poziomy: 2,20 mm

• drut pionowy: 2,10 mm

• dla zwiększenia sztywności u góry i dołu  

w odległości 25,4 mm od brzegu zastosowany 

został dodatkowy poziomy drut.

Pantanet® Protect
Pantanet® Garden

Pantanet® Light

Pantanet® Family
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wysokość rolki (m) długość rolki (m)

1,02 25

1,22 25

1,52 25

1,83 25

2,03 25

wysokość rolki (m) długość rolki (m)

0,81 10

1,02 10

1,22 10

0,61 25

0,81 25

1,02 25

1,22 25

1,52 25

1,83 25

2,03 25

wysokość rolki (m) długość rolki (m)

0,61 10

0,81 10

1,02 10

0,61 25

0,81 25

1,02 25

1,22 25

1,52 25

wysokość rolki (m) długość rolki (m)

0,60 25

0,80 25

1,00 25

1,20 25

1,50 25

Współczynnik  
sztywności 120

Współczynnik  
sztywności 100

10 x 5 cm

10 x 6,3 cmWspółczynnik  
sztywności 60

10 x 7,6 cmWspółczynnik  
sztywności 50
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Końcówki drutów zagięte są w kształcie skierowanej  

w dół pętelki, łączą się ze sobą w górnej i dolnej  

części splotu

Resitor® Tenis

• oczko: 45 mm

• średnica drutu: 2,70 mm

• kolor: zielony 6005

Resitor® 

• oczko: 50 mm lub 60 mm

• średnica drutu: 2,80 mm

• kolor: zielony 6005

Resitor® Super 

• oczko: 50 mm 

• średnica drutu: 3,10 mm

• kolor: zielony 6005

Luxanet®

• siatka dekoracyjna z drutu ocynkowanego, zgrze-

wanego punktowo, a następnie pokrytego warstwą 

tworzywa sztucznego.

• u góry i dołu wzmocniona podwójnym drutem

• oczko: 7,60 x 7,60 mm

• średnica drutu poziomego: 2,20 mm

• średnica drutu pionowego: 2,20 mm

• kolor: zielony RAL 6073
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Ursus®

Resitor®

• siatka pleciona węzłowa

• powłoka cynkowo-aluminiowa

• średnica drutu poziomego: 1,90 mm

• średnica drutu pionowego: 1,90 mm

• średnica drutu brzegowego: 2,45 mm

ZINCALU

SIATKA PLECIONA POKRYTA  
TWORZYWEM SZTUCZNYM

oczko (mm) średnica drutu 
(mm)

wysokość 
siatki (m)

długość rolki 
(m)

kolor

45 2,70 3,00 18 6005
45 2,70 3,50 18 6005
45 2,70 4,00 18 6005

50 / 60 2,80 1,00 15 6005
50 / 60 2,80 1,25 15 6005
50 / 60 2,80 1,50 15 6005

50 2,80 1,75 15 6005

50 / 60 2,80 1,00 25 6005
50 / 60 2,80 1,25 25 6005
50 / 60 2,80 1,50 25 6005
50 / 60 2,80 1,75 25 6005
50 / 60 2,80 2,00 25 6005

50 3,10 1,25 15 6005
50 3,10 1,50 15 6005
50 3,10 1,75 15 6005

50 3,10 1,00 25 6005
50 3,10 1,25 25 6005
50 3,10 1,50 25 6005
50 3,10 1,75 25 6005
50 3,10 2,00 25 6005
50 3,10 2,50 25 6005

wysokość siatki (m) długość rolki (m)

0,41 25

0,66 25

0,91 25

1,17 25

1,42 25

0,41 10

0,66 10

0,91 10

wysokość siatki (m) / liczba drutów pozio-
mych / odstęp między drutami pionowymi

długość  
rolki (m)

60/6/15 50

80/8/15 50

100/8/15 50

100/16/15 50

130/18/15 50

145/19/15 50

200/22/15 50

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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Bekarond® -P
• słupy okrągłe z tworzywa sztucznego,  

zbrojone prętami stalowymi hartowanymi w oleju

• wyposażone w kapturki z przelotką

• do wykorzystania jako słupy narożne,  

pośrednie i podpory

• kolor: zielony RAL 6005

SłUPY

Bekarond® -P ZESTAW OBEJM  
MONTAŻOWYCH DO PODPÓR

drut stalowy hartowany w oleju

tworzywo sztuczne

Bekaclip® -P ZESTAW OBEJM  
MONTAŻOWYCH DO PODPÓR

Bekaclip® -P
• słupy z tworzywa sztucznego, zbrojone prętami  

stalowymi hartowanymi w oleju

• z listwą montażową do mocowania siatki Pantanet®  

przy pomocy klipsów poliamidowych

• do wykorzystania jako słupy narożne,  

pośrednie i podpory

• 2 zestawy w opakowaniu

SłUPY

drut stalowy hartowany w oleju

tworzywo sztuczne

wysokość ogrodzenia  
(m)

średnica słupa  
(mm)

Wysokość słupa 
(m)

0,60/0,80 38 1,20

1,00 38 1,50

1,20 38 1,70

1,50 38 2,00

1,80 38 2,30

średnica słupa  
(mm)

średnica podpory  
(mm)

38 38

wysokość ogrodzenia  
(m)

średnica słupa  
(mm)

Wysokość słupa 
(m)

0,80 38 1,20

1,00 38 1,50

1,20 38 1,70

1,50 38 2,00

średnica słupa  
(mm)

średnica podpory  
(mm)

38 38
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Bekaclip® -P

• poliamidowe
• zielone
• 50 sztuk w opakowaniu

KLIPSY

Słupy okrągłe Resitor® < 2,7 m

Bekaclip® -P

SłUPY NAROŻNE I NACIĄGOWE 
• ocynkowane (wewnątrz i na zewnątrz)  

i pokryte tworzywem sztucznym (poliester)
• wyposażone w przelotkę w górnej części
• kolor: zielony RAL 6005

Słupy okrągłe Resitor® < 2,7 m 

SłUPY POŚREDNIE
• ocynkowane (wewnątrz i na zewnątrz) i pokryte tworzywem 

sztucznym (poliester)
• wyposażone w przelotkę w górnej części
• kolor: zielony RAL 6005

Słupy okrągłe Resitor® < 2,7 m 

PODPORY
• ocynkowane (wewnątrz i na zewnątrz) i pokryte tworzywem 

sztucznym (poliester)
• ścięte z jednej strony pod kątem 47°
• wyposażone w haczykowatą śrubę nierdzewną służącą  

do mocowania na słupie naciągowym po wywierceniu  
w nim otworu

• kolor: zielony RAL 6005

S
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Wysokość słupa
(m)

średnica słupa 
(mm)

grubość stalowej 
ścianki (mm)

kolor

1,50 38 1,25 6005

1,75 38 1,25 6005

2,00 38 1,25 6005

2,00 48 1,50 6005

2,40 48 1,50 6005

2,60 48 1,50 6005

Wysokość słupa
(m)

średnica słupa 
(mm)

grubość stalowej 
ścianki (mm)

kolor

1,50 38 1,25 6005

1,75 38 1,25 6005

2,00 38 1,25 6005

2,00 48 1,50 6005

2,40 48 1,50 6005

2,60 48 1,50 6005

Wysokość słupa
(m)

średnica słupa 
(mm)

grubość stalowej 
ścianki (mm)

kolor

1,50 38 1,25 6005

1,75 38 1,25 6005

2,00 38 1,25 6005

2,50 38 1,25 6005

GRZEBIEŃ NACIĄGOWY 
/KLESZCZE MONTAŻOWE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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• rama zespawana z wypełnieniem z panelu Bekafor® Classic  
(od wysokości 1,53 m: ostre końcówki skierowane do góry)

• w komplecie: dwa słupy Bekaclip®, pudełko akcesoriów  
do mocowania, zamek cylindryczny+wkładka patentowa  
+ 3 klucze+ obejmy montażowe ø 60 mm do mocowania  
paneli Bekafor® Classic do słupów 

FURTKA JEDNOSKRZYDłOWA

BRAMY DWUSKRZYDłOWE

B
ra

m
y

FURTKA

• Kolor: zielony RAL 6005 /  
antracyt metalizowany / biały RAL 9010

• Szerokość skrzydła: 1048,5 mm
• Odległość pomiędzy słupami: 1108,5 mm
• Potrzebna przestrzeń: 1168,5 mm

• kolor: zielony RAL 6005 /  
antracyt metalizowany

• szerokość skrzydła: 3053 mm
• odległość pomiędzy słupami: 3113 mm
• potrzebna przestrzeń: 3173 mm

szerokość
(m)

wysokość
(m)

kolor kolor kolor

1,00 1,03 6005 antracyt 9010

1,00 1,23 6005 antracyt 9010

1,00 1,53 6005 antracyt 9010

1,00 1,73 6005 antracyt -

1,00 2,03 6005 antracyt -

szerokość
(m)

wysokość
(m)

kolor kolor

3,00 1,03 6005 antracyt

3,00 1,23 6005 antracyt

3,00 1,53 6005 antracyt

3,00 1,73 6005 antracyt

3,00 2,03 6005 antracyt

• Zestaw listew drewnianych do furtki  
Bekafor® Classic (wys. 1,73 m lub 2,03 m)

 – 19 listew pionowych
 – 3 listwy poziome (dla wysokości 1,73 m)
 – 4 listwy poziome (dla wysokości 2,03 m)

Collfort® PRZESłONA DO FURTKIBekafor®Bekafor® Classic
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Fortinet®

FURTKA
JEDNOSKRZYDłOWA

• rama o przekroju 50 x 50 x 4,0 mm z przyspawanym wypełnie-
niem z siatki Fortinet®. Druty poziome karbowane na wysokości 
każdego oczka.

• ocynkowana i pokryta powłoką z tworzywa sztucznego  
(RAL 6005) 

• szerokość furtki: mierzona od środka jednego słupa do środka 
drugiego słupa

• otwierana w prawo lub lewo.

Wyjaśnienie pojęć

• szerokość skrzydła = światło wjazdu lub odstęp między  
słupami mierzony wewnątrz słupów

• odległość pomiędzy słupami = odległość mierzona  
od środka jednego słupa do środka drugiego słupa

• potrzebna przestrzeń = całkowita powierzchnia niezbędna  
do osadzenia furtki lub bramy (łącznie ze słupami)

• w komplecie dwa słupy, regulowane zawiasy  
i zamek cylindryczny + wkładka patentowa + 3 klucze

• średnica słupów: 60 mm lub 76 mm (od wysokości 1,45 m)

• w komplecie dwa słupy, regulowane zawiasy i zamek  
cylindryczny + wkładka patentowa + 3 klucze, blokada skrzydła  
i płyta podstawy

• modele 300 x 175 /195 i 400 x 175/195 są wyposażone  
w odpowiedni system zamykania i blokady

• średnica słupów: 76 mm lub przekrój kwadratowy  
80 x 80 mm (dla wysokości 1,95 m)

FURTKA

szerokość
(m)

wysokość
(m)

szerokość 
skrzydła 

(mm)

odległość pomię-
dzy słupami 

(mm)

potrzebna 
przestrzeń  

(mm)

1,00 0,75 940 1000 1060

1,00 0,95 940 1000 1060

1,00 1,15 940 1000 1060

1,00 1,45 924 1000 1076

1,00 1,75 924 1000 1076

1,00 1,95 924 1000 1076

1,25 0,95 1190 1250 1310

1,25 1,15 1190 1250 1310

1,25 1,45 1174 1250 1326

1,25 1,75 1174 1250 1326

1,25 1,95 1174 1250 1326

szerokość
(m)

wysokość
(m)

szerokość 
skrzydła 

(mm)

odległość po-
między słupami 

(mm)

potrzebna 
przestrzeń  

(mm)

3,00 0,95 2924 3000 3076

3,00 1,15 2924 3000 3076

3,00 1,45 2924 3000 3076

3,00 1,75 2924 3000 3076

3,00 1,95 2920 3000 3080

4,00 0,95 3924 4000 4076

4,00 1,15 3924 4000 4076

4,00 1,45 3924 4000 4076

4,00 1,75 3924 4000 4076

4,00 1,95 3920 4000 4080

BRAMA 
DWUSKRZYDłOWA

B
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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Bekafor® Prestige

Modivia®

• wypełnienie: zgrzewany panel dekoracyjny
• w komplecie dwa słupy Bekaclip® o średnicy 60 mm,  

1 pudełko z akcesoriami montażowymi, zamek  
cylindryczny + wkładka patentowa + 3 klucze +  
obejmy montażowe ø 60 mm do mocowania paneli  
Bekafor® Prestige do słupów bramy

• kolor: zielony RAL 6005, antracyt metalizowany

FURTKA

ZAUTOMATYZOWANE 
SAMONOŚNE BRAMY PRZESUWNE 

* Wysokość furtki = wysokość furtki w środku skrzydła

Bekafor® Garden

• rama z rury okrągłej z przyspawanym wypełnie-
niem, siatka zgrzewana z oczkami o wymiarach  
10 x 5 cm i średnicy drutu 4 mm

• w komplecie dwa słupy Bekaclip®,  
1 pudełko z akcesoriami + obejmy montażowe  
ø 60 mm dla wysokości 1,50 i 1,80 m

• kolor: zielony RAL 6005, antracyt metalizowany

FURTKA

Skonfiguruj własną bramę na www.modivia.com.

Decofor®

• Decofor® jest systemem ogrodzeniowym o tym sa-
mym kształcie, co Bekafor® Prestige, lecz większej 
sztywności dzięki słupom o kwadratowym przekroju 
wyposażonym w kapturek zakończony kulą

• dostępne bramy jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe 
• kolor: czarny RAL 9005, zielony RAL 6005  

i białyRAL 9010; niedostępny kolor zielony  
i biały dla wys. 1,88 m

FURTKA I BRAMA

FURTKA JEDNOSKRZYDłOWA

BRAMY DWUSKRZYDłOWE

* Wysokość furtki = wysokość furtki w środku skrzydła

szerokość
(m)

wysokość
(m)

szerokość 
skrzydła 

(mm)

odległość pomię-
dzy słupami 

(mm)

potrzebna 
przestrzeń  

(mm)

1,00 1,00 1050 1098 1146

1,00 1,20 1050 1098 1146

1,00 1,50 1050 1110 1170

1,00 1,80 1050 1110 1170

szerokość
(m)

wysokość
(m)

szerokość 
skrzydła 

(mm)

odległość pomię-
dzy słupami 

(mm)

potrzebna 
przestrzeń  

(mm)

1,00 1,10 1030 1090 1150

1,00 1,30 1030 1090 1150

1,00 1,50 1030 1090 1150

szerokość
(m)

wysokość
(m)

szerokość skrzydła 
(mm)

odległość pomiędzy 
słupami 
(mm)

potrzebna 
przestrzeń  

(mm)

1,00 1,08 1020 1100 1180

1,00 1,28 1020 1100 1180

1,00 1,48 1020 1100 1180

1,00 1,88 1020 1100 1180

szerokość
(m)

wysokość
(m)

szerokość skrzydła 
(mm)

odległość pomiędzy 
słupami 
(mm)

potrzebna 
przestrzeń  

(mm)

3,50 1,08 3560 3660 3760

3,50 1,28 3560 3660 3760

3,50 1,48 3560 3660 3760

3,50 1,88 3560 3660 3760

FURTKA JEDNOSKRZYDłOWA
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Hexanet® / Casanet®

dom

Casanet® Ocynkowany

Casanet® Plastic

Hexanet® Ocynkowany

Hexanet® Ocynkowany

Hobby i dekoracje

Zabezpieczenie okien i balkonów

Hobby 

Hexanet® 

Casanet® 

Hexanet® Ocynkowany
• siatka o sześciokątnych  

oczkach, ocynkowana

Casanet® Ocynkowany
• siatka zgrzewana punktowo,  

potem ocynkowana

Hexanet® Plastic
• siatka o sześciokątnych 

oczkach, z powłoką  
z tworzywa sztucznego

• kolor: zielony RAL 6073

Casanet® Plastic
• siatka zgrzewana punktowo  

z powłoką z tworzywa  
sztucznego

• kolor: zielony RAL 6073

oczko (mm) 13 13 40 40

średnica drutu (mm) 0,7 0,7 0,9 0,9

wysokość rolki (cm) 50 100 50 50

długość rolki (m) 25 25 25 50

oczko (mm) 12,5

średnica drutu (mm) 0,9

wysokość rolki (cm) 100

długość rolki (m) 5

oczko (mm) 13 50

średnica drutu (mm) 0,7 1,0

wysokość rolki (cm) 50 50

długość rolki (m) 10 10

oczko (mm) 6,3 12,5 12,5 12,5 12,5

średnica drutu (mm) 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65

wysokość rolki (cm) 50 50 50 50 100

długość rolki (m) 5 5 10 25 25

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
In
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Króliki 

Kury

Casanet® Ocynkowany

Hexanet® Ocynkowany

Hexanet® Ocynkowany

Hexanet® Plastic
Warzywnik

Kwiaty

Rośliny  
pnące

Zabezpieczenie 
ogrodu

Casanet® Plastic

Casanet® Plastic

Hexanet® Plastic

Hexanet® Plastic

Hexanet® Plastic

Hexanet® Ocynkowany

ogród

zwierzęta

oczko (mm) 13 50

średnica drutu (mm) 0,7 1,0

wysokość rolki (cm) 50 50

długość rolki (m) 10 10

oczko (mm) 13 13

średnica drutu (mm) 1,0 1,0

wysokość rolki (cm) 50 50

długość rolki (m) 10 25

oczko (mm) 12,5 12,5 12,5

średnica drutu (mm) 0,9 0,9 0,9

wysokość rolki (cm) 50 50 50

długość rolki (m) 5 10 25

oczko (mm) 13 13

średnica drutu (mm) 1,0 1,0

wysokość rolki (cm) 100 100

długość rolki (m) 10 25

oczko (mm) 19

średnica drutu (mm) 1,0

wysokość rolki (cm) 50

długość rolki (m) 5

oczko (mm) 25

średnica drutu (mm) 1,0

wysokość rolki (cm) 50

długość rolki (m) 10

oczko (mm) 25 25 25 25

średnica drutu (mm) 1,0 1,0 1,0 1,0

wysokość rolki (cm) 50 100 100 75

długość rolki (m) 25 10 25 25

oczko (mm) 25 25 25 40 40

średnica drutu 
(mm)

0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

wysokość rolki 
(cm)

50 50 75 100 100

długość rolki (m) 25 50 50 25 50

oczko (mm) 19

średnica drutu (mm) 1,40

wysokość rolki (cm) 61

długość rolki (m) 10

oczko (mm) 25

średnica drutu (mm) 0,8

wysokość rolki (cm) 50

długość rolki (m) 10

oczko (mm) 25 25 25

średnica drutu (mm) 0,8 0,8 0,8

wysokość rolki (cm) 100 100 100

długość rolki (m) 10 25 50
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Napinacze

Obejmy napinające

• ocynkowane i pokryte tworzywem sztucznym
• kolor: zielony RAL 6005

Małe  
ptaki

Casanet® ocynkowany i plastic

Hexanet® Ocynkowany

Duże ptaki

Podwórko

Casanet® Ocynkowany

Hexanet® Ocynkowany

oczko (mm) 12,5 12,5 12,5 12,5

średnica drutu (mm) 0,65 0,65 0,9 0,9

wysokość rolki (cm) 100 100 100 100

długość rolki (m) 5 10 10 25

oczko (mm) 13

średnica drutu (mm) 0,7

wysokość rolki (cm) 100

długość rolki (m) 10

oczko (mm) 19 19

średnica drutu (mm) 1,40 1,40

wysokość rolki (cm) 101 101

długość rolki (m) 5 25

oczko (mm) 50 50 50 50 50

średnica drutu 
(mm)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

wysokość rolki 
(cm)

100 120 150 200 100

długość rolki 
(m)

50 50 50 50 10

typ kolor

nr 2 zielony RAL 6005

nr 3 zielony RAL 6005

nr 4 zielony RAL 6005

Średnica

40 mm

50 mm

60 mm

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
In

n
e

Ocynkowany Plastic
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Pręty napinające

• średnica 8 mm
• ocynkowane i pokryte warstwą tworzywa 

sztucznego
• z pokrytymi tworzywem sztucznym  

kapturkami

Drut wiązałkowy Drut naciągowy

Łącznik do podstaw betonowych

Ancrofix®

• kotwy do słupów Bekaclip®-P  
i Bekarond®-P o średnicy 38 mm

• szare PVC RAL 7030
• do słupów okrągłych i Bekaclip®

• pasuje do podstaw betonowych  
o max . grubości 35 mm

długość (m) kolor

0,85 zielony 6005

1,05 zielony 6005

1,30 zielony 6005

1,55 zielony 6005

1,85 zielony 6005

2,05 zielony 6005

2,55 zielony 6005

3,05 zielony 6005

3,55 zielony 6005

Długość zwoju (m) Średnica drutu (mm) kolor

50 2,00 zielony 6005

100 2,00 zielony 6005

Długość zwoju (m) Średnica drutu (mm) kolor

55 3,10 zielony 6005

100 3,10 zielony 6005

55 3,80 zielony 6005

100 3,80 zielony 6005

średnica (mm) długość (cm)

38 20

48 20

wymiary (cm)

60 x 12
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Zestawy do bielizny

• typ D34
• pokryty tworzywem sztucznym
• kolor: biały RAL 1088

• typ MC 34
• 7 x 4 x 0, 175 mm
• pokryta tworzywem sztucznym
• kolor: zielony transparentny RAL 8062

• metalowy okrągły słup w kształcie litery T  
z 4 otworami na sznur do suszenia bielizny

• ocynkowany i pokryty tworzywem sztucznym
• kolor: zielony RAL 6005

SłUP OGRODOWY 
DO BIELIZNY

Zestawy do bielizny 

Zestawy do bielizny 

DRUT DO BIELIZNY

LINKA DO BIELIZNY

Drut Hobby dla majsterkowiczów

Kompostownik

Kleszcze i klipsy Casanet®

• 4 panele Fortinet® Medium
 – średnica drutu: 2,95 mm
 – wymiary paneli: 80 x 80 cm
 – oczko: 5 x 5 cm
• 4 słupy narożne
• każdy zestaw zapakowany 

model średnica drutu (mm) długość rolki (m)

ocynkowany 1,00 50

ocynkowany 1,25 25

zielony RAL 6073 0,80/1,25 50

zielony RAL 6073 1,10/1,60 25

taśma druciana 0,40 50

parametry opakowanie

kleszcze – typ DIA-65 1 szt

klipsy – typ 8 x 1 mm 150 sztuk 

średnica linki (mm) długość rolki (m)

3,40 30

3,40 60

średnica drutu (mm) długość rolki (m)

3,40 30

długość słupa (m) szerokość (m)

2,45 0,585

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
In

n
e
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• arkada do róż
• zestaw zawiera:
 – 3 panele  siatka zgrzewana 1,73 x 0,61 m
   średnica drutu: 2,95 mm
   oczko: 5 x 5 cm

 – 4 słupy  średnica: 38 mm
   wysokość: 2 m

 – 4 pół-łuki  średnica: 38 mm
   długość: 1,18 m

 – 50 klipsów poliamidowych
 – 1 drążek do mocowania
• Opakowane w folię 

• podpory z paneli zgrzewanych punktowo, 
ocynkowanych i pokrytych tworzywem 
sztucznym

• średnica drutu poziomego: 2,95 mm
• średnica drutu pionowego: 2,95 mm
• oczko: 5 x 5 cm
• kolor: zielony RAL 6073

• oczko: 100 x 100 mm
• średnica drutu: 3,5 mm
• średnica spiRAL nego drutu: 3,5 mm
• ilość kotew 500 mm: typ 1 - 2 sztuki, typ 2 - 4 sztuki
• powłoka: Zincalu® Super (cynkowo-aluminiowa)

SłUP OGRODOWY 
DO BIELIZNY

Arcoflor®

Arcoflor®

Kosz Gabionowy

• słup pokryty tworzywem sztucznym o różnych 
zastosowaniach

• ze specjalnym kapturkiem
• kolor zielony RAL 6005

Multistick

ARKADY DO PNĄCZY łUK 60 x 130

PODPORY DO ROŚLIN PNĄCYCH

średnica słupa (mm) wysokość słupa (m)

18 0,75

18 1,00

18 1,25

18 1,50

18 1,75

wysokość x szerokość x głębokość (m)

2,30 x 1,30 x 0,60

wysokość (m) szerokość (m)

0,61 1,52

0,81 1,52

1,02 1,52

typ
dł. x szer. x wys. 

(mm)
objętość (m3)

typ 1 500 x 500 x 500 0,125

typ 2 1000 x 500 x 500 0,25
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• podpora do roślin pnących do montażu na 
rynnach

• panel Luxanet® + 6 sztuk mocowań

• zielony element dystansujący (2 cm) +  
klamra + śruba + kołek

Decotube®

Panofix®

• pokryte tworzywem sztucznym
• biały RAL 1055

Panele z białego drutu

ELEMENTY DYSTANSUJĄCE

PODPORY DO ROŚLIN 
PNĄCYCH

Zalety

Jakość Betafence 
Betafence czyni nieustanne wysiłki, by uzyskać optymalną jakość 
wsłuchując się przy tym w potrzeby klientów. Jakość jest stałym 
priorytetem na wszystkich etapach procesu produkcji, od surowców 
aż po produkt gotowy. Certyfikat ISO 9001 stanowi gwarancję 
rzetelności naszej firmy. Wszystkie produkty Betafence spełniają 
wymagania norm europejskich. 

Technologia Betafence
Betafence – światowy lider w produkcji systemów ogrodzeniowych 
– jest ekspertem w dziedzinie rozwoju i stosowania technologii zgrze-
wania i powlekania.

Bezpieczeństwo Betafence
Firma Betafence gwarantuje, że wszystkie jej wyroby produkowane 
są z poszanowaniem obowiązujących europejskich norm bezpieczeń-
stwa oraz są zawsze bezpieczne dla użytkownika.

wysokość (m) szerokość (m)

1,60 0,26

typ opakowanie

L 20 G 6 sztuk / woreczek

oczko (mm)
średnica drutu (mm)

Wymiary panelu  
(m)

25,0 x 25,0 - 2,05/2,55 0,60 x 1,20

37,5 x 37,5 - 2,05/2,55 0,60 x 1,20

50,0 x 50,0 - 2,45/2,95 0,60 x 1,20

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
In

n
e
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Gwarancja Betafence 
Jakość – bardzo konkretne zagadnienie
Dzięki sile grupy, jej obecności na całym świecie oraz pozycji firmy 
zajmującej pierwsze miejsce pod względem stosowanych technologii, 
Betafence może inwestować w całościowe zarządzanie jakością na 
wszystkich etapach procesu produkcji. Certyfikat ISO-9001 (przyzna-
ny wszystkim zakładom produkcyjnym) gwarantuje, że nasi Klienci 
mogą być zawsze pewni najwyższej jakości dostarczanych przez nas 
systemów.

W jaki sposób firma Betafence kontroluje jakość?
Jakość produktów podlega nieprzerwanej ocenie. W drodze testów 
odporności na korozję zgodnie z normą EN-10245-1 określa się trwa-
łość produktów w środowiskach agresywnych:
• Test solny: max . 10 mm objętych korozją po 1000 godzinach w 

mgle solnej, próba zgodnie z normą EN 10223-7
• Test Kesternicha (test odporności na SO2): max . 10 mm objętych 

korozją po 25 cyklach, próba zgodnie z normą EN 10223-7.

Testy QUV umożliwiają określenie odporności na działanie światła 
słonecznego, wilgoci i temperatury. Wszystkie produkty Betafence 
spełniają wymagania norm europejskich.

W jaki sposób firma Betafence konkretyzuje tę jakość?
Betafence oferuje 10-letnią gwarancję na większość swoich wyrobów 
(Pantanet®, Bekaclip®-P, Bekafor® Classic itp.). By dowiedzieć się wię-
cej na temat naszych warunków, proszę skontaktować się z dystrybu-
torem Betafence w Państwa regionie.
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Proszę najpierw wykonać szkic swojego ogrodu. Można wykorzystać załączony 
papier milimetrowy, by narysować plan ogrodu w skali.

Proszę nanieść na nim miejsce, w którym zostanie zamontowane ogrodzenie. 
Proszę wyraźnie zaznaczyć miejsca, w których chcą Państwo umieścić 
wejścia/wjazdy i gdzie należy umieścić słupy.
Jeśli chcą Państwo użyć siatki ogrodzeniowej, odległość między słupami 
powinna wynosić + 3m.
Jeśli chcą Państwo użyć paneli, odległość między słupami  
powinna wynosić + 2m

Należy zmierzyć całkowitą długość ogrodzenia oraz nie zapomnieć o podaniu 
wysokości ogrodzenia.

Na stronie www.betafence.pl znajdą Państwo przydatne kalkulatory.  
Znajdują się na stronach odpowiednich produktów.

Gdy będą już Państwo mieli wszystkie powyższe dane, mogą Państwo  
udać się do dystrybutora, by złożyć zamówienie.

Życzymy powodzenia!

Pragną Państwo otrzymać więcej informacji?  
Proszę zadzwonić pod numer: +77 40 62 200 lub wysłać e-mail na adres:  
info.poland@betafence.com.

Na naszej stronie internetowej www.betafence.pl znajdą Państwo adresy 
wszystkich dystrybutorów Betafence.

1
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MOGĄ PAŃSTWO PRZYGOTOWAĆ NIEKTÓRE ELEMENTY 
PRZED UDANIEM SIĘ DO DYSTRYBUTORA BETAFENCE  
W PAŃSTWA REGIONIE.

tipsvoor

terras en tuin

porada!

poradaZrób to sam



SKALA

1 cm = 1 m

lub

1 cm = 5 m
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SKALA

1 cm = 1 m

lub

1 cm = 5 m



Sektor publiczny 
i zakłady przemysłowe

W zależności od potrzeb klienta, 

Betafence opracowuje, produkuje 

i sprzedaje rozwiązania oferujące 

wysoki stopień bezpieczeństwa. 

Betafence łączy najlepsze systemy 

ogrodzeniowe z kontrolą dostępu 

oraz systemami detekcji.

Betafence,

Securing 

What Matters



Betafence Sp. z o.o.

Ul. Dębowa 4

47-246 Kotlarnia, 

Poland

Tel.: +48 77 40 62 200

Fa x : +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.com

Firma Betafence jest światowym liderem w dziedzinie  
systemów ogrodzeniowych oraz kontroli dostępu.

Wszystkie nazwy przedsiębiorstw oraz produktów Betafence  
są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością  
Betafence Holding.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian  
w asortymencie oraz produktach.

2009


