
Panele
ogrodzeniowe

Projektujesz dla swojego

Klienta ogrodzenie, które

dyskretnie wtopi się w

kompozycję ogrodu, a

jednocześnie zagwarantuje

trwałe i solidne

zabezpieczenie posesji?

System paneli Bekafor

Classic z pewnością spotka

się z jego uznaniem.

 

Panele Bekafor Classic

Bekafor Classic to panelowy system ogrodzeniowy o prostej konstrukcji,
który szczególnie dobrze dopasuje się do architektury w klasycznym stylu.
Panele ogrodzeniowe Bekafor Classic dyskretnie wtapiają się w aranżację
ogrodu,  podkreślając  jego  piękno.  Jednocześnie  zapewniają  skuteczną
ochronę  posesji.  Zakończone  są  jednostronnie  ostrymi  końcami,  które
można umieścić u góry ogrodzenia, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
W trójwymiarowych przegięciach panelu zostały umieszczone podwójne
druty poziome, które zwiększają sztywność ogrodzenia.

Jeśli  Twojemu  Klientowi  zależy  na  prywatności,  możesz  zaproponować
zamontowanie  w  systemie  specjalnych  przesłon  (Bekafor  Collfort  oraz
Bekafor Nevada), na całości ogrodzenia lub w wybranych miejscach, np. w
części wypoczynkowej ogrodu.

Poza standardową zielenią, panele Bekafor Classic dostępne są także w
eleganckiej bieli i ponadczasowym antracycie.

Zalety

• wysoka trwałość
• łatwy montaż
• nowoczesny i prosty wygląd
• pełny system uzupełniony bramami skrzydłowymi  

• zabudowa jednorodzinna
• osiedla mieszkaniowe

Zastosowanie

 



Panele

• Panele Bekafor Classic o szerokości 2000 mm i wysokości od 630 do 2030 mm
• Zakonczone są jednostronnie ostrymi końcówkami drutów o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia
• Poziome profilowanie z podwójnym drutem poziomym nadaje panelom dodatkową sztywność
• Rozmiar oczka 100,0x50,0 mm
• Średnica drutów: poziome 4,5 mm, pionowe 4,0 mm

Słupy

• Panele Bekafor Classic montowane są na stalowych słupach Bekaclip przy pomocy specjalnych obejm Bekafor wykonanych z tworzywa
sztucznego

• System można także zainstalować na słupach Bekafor Click (bez akcesoriów).

Bramy

• Kompatybilne z systemem Bekafor Classic są jedno- i dwuskrzydłowe bramy Bekafor Classic

Technologia powlekania

• Panele Bekafor Classic wykonane są z ocynkowanych drutów stalowych i powleczonych PVC
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
• Słupy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
• Słupy są następnie malowane proszkowo - minimalna grubość powłoki poliestrowej wynosi 60 mikrometrów

Kolory

• Zielony RAL 6005
• Biały RAL 9010
• Antracyt metalizowany BF 7016M

System Bekafor Classic

Wymiary panelu
szer. x wys. 

[mm]

Wysokość słupa

Liczba obejm
na słup Bekaclip

Akcesoria 
dla słupa

Bekafor Click

 

do zabetonowania
[mm]

do zamontowania 
na podstawie

[mm]

2000x630 1100 700 2 Bez akcesoriów

2000x1030 1500 1100 2 Bez akcesoriów

2000x1230 1700 1300 3 Bez akcesoriów

2000x1530 2000** - 3 Bez akcesoriów

2000x1730 2300 - 4 Bez akcesoriów

2000x2030* 2500 - 4 Bez akcesoriów

* Niedostępny w kolorze białym RAL 9010.
** Bekaclip 2100 mm w kolorze antracytowym.  

  


