
Panele
ogrodzeniowe

Projektujesz ogrodzenie w

przestrzeni miejskiej?

Wybierz palisadowy system

Barofor o solidnym

wyglądzie, a jednocześnie

prostej i eleganckiej

konstrukcji.

 

Panele Barofor

Palisady Barofor stanowią profesjonalny system ogrodzeń o nowoczesnym
wyglądzie, który doskonale komponuje się z przestrzenią miejską. Będzie
nie  tylko  wizytówką,  ale  i  trwałym  zabepieczeniem  szkół,  parków  czy
obiektów publicznych.

W zależności  od wymagań projektu  i  klienta  możesz  wybierać  spośród
trzech stylów wykończenia paneli. Wokół parków czy placów zabaw, gdzie
przebywające dzieci  mogłyby ulec zranieniu,  najlepiej  stosować Barofor
Deco. W górnej części panele są zakończone łukowymi wygięciami, które
nie posiadają ostrych elementów.

Natomiast wokół obiektów przemysłowych lub handlowych, których teren
powinien byś skutecznie chroniony, zalecane są panele Barofor Round lub
Square. Pionowe profile tych palisad mają przekrój  okrągły (Round) lub
rombu (Square) i są na górze ścięte pod ostrym kątem. Znacznie utrudniją
więc przedostanie się intruzów na zabezpieczany teren.

Zalety

• wysoka sztywność
• estetyka i stylowe wykończenie
• kompletny system uzupełniony bramami skrzydłowymi  

• budynki przemysłowe
• budynki użyteczności publicznej
• place zabaw dla dzieci
• szkoły
• parki
• obiekty handlowe

Zastosowanie

 



Panele

• dostępne w kilku wysokościach od 1,0 m do 2,40 m
• skonstruowane  z  profili  poziomych  o  unikalnym przekroju  „omega”  i  wspawanych  w  nie  pionowych  prętów o  przekroju  okrągłym lub

kwadratowym

Barofor Deco

• odpowiedni do parków, placów zabaw i obiektów publicznych
• zakończone łukowatymi wygięciami
• dekoracyjny i bezpieczny charakter

Barofor Round

• odpowiedni do ogrodzenia obiektów przemysłowych i handlowych
• palisada o przekroju okrągłym
• łagodne zakończenie

Barofor Square

• odpowiedni do ogrodzenia obiektów przemysłowych i handlowych
• palisada o przekroju rombu
• zakończenie ścięte pod ostrym kątem

Słupy

• o przekroju kwadratowym
• wymiary 60x60x2 mm
• zakończone kapturkiem

Bramy

• dla palisady Squere i Round - bramy skrzydłowe Egidia lub Robusta
• dla systemu Barofor Deco - jedno- i dwuskrzydłowe bramy Barofor Deco

Technologia powlekania

• Panele Barofor są ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo
• Słupy są powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu

Kolory 

• Zielony RAL 6005, biały RAL 9010, czarny 9005, inne kolory dostępne na zamówienie

System Barofor

Wymiary panelu
szer. x wys.

[mm]

Profil
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Barofor Square

2520x1500 25x25x1,50 2100

2520x1800 25x25x1,50 2400

2520x2000 25x25x1,50 2600

2520x2400 25x25x1,50 3200

Barofor Round

2520x1500 26x1,50 2100

2520x1800 26x1,50 2400

2520x2000 26x1,50 2600

2520x2400 26x2,00 3200

Barofor Deco

2520x1000 20x1,50 1500

2520x1200 20x1,50 1700

2520x1500 20x1,50 2100  

  


