
Wysokość ogrodzenia  

[mm]

Wysokość słupa

[mm]

Liczba mocowań na słup 

pośredni i narożny 

Liczba mocowań  

na słup końcowy*

2030 2600 2 x 4 1 x 4

2430 3200 2 x 4 1 x 4

3100 3800 2 x 6 1 x 6

3600 4300 2 x 7 1 x 7

4100 4800 2 x 8 1 x 8
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2 | Systemy słupów:

 2.3  Bekafix® Super

* W przypadku użycia śruby mocującej: 2 dodatkowe zaciski

Profil
Słup profilowany w kształcie litery „H”

Rozmieszczone centralnie co 15 cm otwory do mocowania metalowych złączek ze śrubami

Otwory boczne do pozycjonowania i mocowania paneli 

Przekrój słupa: 100 x 54 mm

Grubość ścianki: 2 mm

Wx: 14,75 cm3

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  

Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów. 

Kolory
Zielony RAL 6005 i biały RAL 9010. 

Inne kolory na zamówienie. 

Więcej o kolorach na str. 42-43.
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Kompatybilne z systemami paneli:

Nylofor® 3D

Nylofor® Medium

Nylofor® 3D Pro

Nylofor® 3-M

Nylofor® 3D Super

Nylofor® F

Nylofor® 2D

Nylofor® 2D Super

Asortyment słupów Bekafix® Super
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1. MONTAŻ

1.1. MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: słup – panel – słup – panel. 

Do zabetonowania słupów należy wykonać otwory co 252 cm.

Panele można montować kolcami do góry lub w dół.

Na początku panel jest mocowany do słupów z obu stron przy pomocy 

złączek. Potem słupy są umieszczane w otworach i betonowane. 

Następne panele dołączane są sekwencyjnie: panel – słup – betonowanie.

1.2. PRZYMOCOWANIE DO SŁUPA

Panele mocowane są do słupa przy użyciu złączek wciskanych 

w karby słupa. Złączki występują w wersji stalowej i poliamidowej 

(z tworzywa sztucznego), w wielu kolorach dopasowanych do systemów 

panelowych Nylofor®.

Dla większego bezpieczeństwa złączkę można przykręcić do słupa śrubą 

z samozmywalną nakrętką.

1.3. MONTAŻ W NAROŻNIKACH

Większość narożników można utworzyć przy użyciu jednego słupa.

Należy tak umieścić ostatni słup liniowy, by tworzył ten sam kąt z dwoma 

panelami narożnymi. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego 

samego słupa. Przykładowo, dla kąta 90° należy umieścić słup pod kątem 

45° w stosunku do każdego panelu.

Jedynie kąty ostre tworzy się za pomocą dwóch słupów osadzonych w tym 

samym otworze i ustawionych pod odpowiednim kątem.

1.4. MONTAŻ NA ZBOCZU

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele 

dostosowuje się do różnicy wysokości, mocując je wyżej lub niżej na 

słupie. Różnica wysokości pomiędzy dwoma panelami na tym samym 

słupie musi wynosić co najmniej 5 cm. Zaleca się rozpoczęcie montażu od 

najwyższego punktu.

2. OPCJE I AKCESORIA

1. Płyty betonowe

2. Płyta podstawy 

3. Ramię zagięte – pojedyncze (na 3 do 5 drutów kolczastych) 

4. Kleszcze Bekafix® do mocowania złączek
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