
Panele
ogrodzeniowe

Szukasz dla swojego Klienta

ogrodzenia o unikalnym

kształcie oraz wygięciu

utrudniającemu wspinanie

się po panelu? Wybierz

system Nylofor 3D Super.

 

Panele Nylofor 3D Super

Jeśli  dla  Twojego  Klienta  bezpieczeństwo  ma  kluczowe  znaczenie,
zaproponuj  system  ogrodzeniowy Nylofor  3D  Super.  Panele  posiadają
grube  druty  pionowe  (8  mm)  oraz  charakterystyczne  wygięcie  3D  w
kształcie „nosa”, które nadaje ogrodzeniu bardzo unikalny wygląd. Kształ
wygięcia został tak opracowany, by znacząco utrudnniać wspięcie się po
ogrodzeniu.

Panele Nylofor 3D Super montuje się na profilowanych słupach Bekafix
przy  użyciu  złączek  stalowych.  System  dopełniają  bramy  skrzydłowe
Nylofor oraz bramy przesuwne Robusta.

Zalety

• duża sztywność
• unikalny (opatentowany) kształt wygięcia
• wysoki stopień zabezpieczenia
• kompletny system uzupełniony bramami skrzydłowymi i przesuwnymi  

• szkoły
• place zabaw
• stadiony sportowe
• koleje
• infrastruktura komunalna
• tereny podwyższonego ryzyka
• zakłady i magazyny

Zastosowanie

 



Panele 

• System Nylofor 3D Super składa się z panelli o szerokości 2500 mm i różnych wysokościach
• Panele systemu Nylofor 3D Super są jednostronnie zakończone pionowymi kolcami o długości 30 mm
• Wielkość oczka wynosi 200,0x50,0 mm, a w miejscu profilowania – 200,0x50,0 mm
• Średnice drutów: poziomy - 8,00 mm, pionowy - 5,00 mm

Słupy

Panele Nylofor 3D Super mogą być montowane na słupach:

• Bekafix
• Bekafix Super

Bramy 

• Nylofor  3D  Super  jest  kompletnym  systemem  stanowiącym  optymalne  zabezpieczenie  dzięki  nowoczesnym  bramom  skrzydłowym  i
przesuwnym Nylofor, Egidia i Robusta

Technologia powlekania 

• Panele Nylofor 3D Super wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2)
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
• Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
• Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z normą EN 10326
• Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory

• Zielony RAL 6005

System Nylofor 3D Super

Panel Słup
Liczba mocowań

Słup Bekafix Słup Bekafix Super

Wymiary
szer. x wys.

[mm]

Wysokość
[mm]

Pośredni 
i narożny

Końcowy
Pośredni 
i narożny

Końcowy

2500x1030 1500 4 2 - -

2500x1630 2200 6 3 - -

2500x2030 2600 8 4 8 4

2500x2430 3200 8 4 8 4

2500x3030 3800 - - 12 6  

  


