
Ogrodzenia
tymczasowe

Szukasz wysokiej jakości

przesłony placu budowy lub

koncertów? Wybierz system

przenośny Tempofor B.

 

Panele Tempofor B
Panel  Tempofor  B  składa  się  z  ocynkowanej  ogniowo  stalowej  ramy
wypełnionej blachą trapezową. Sprawdza się w miejscach, które powinny
być zabezpieczone przed wzrokiem osób niepożądanych. szczególnie na
budowach oraz podczas koncertów i imprez.

Występuje w kombinacjach kilku kolorów płyt stalowych (biały, niebieski,
czerwony  lub  żółty),  a  także  w  innych  kolorach  z  palety  RAL  (na
zamówienie),  które  możesz  dopasować  do  firmowych  kolorów  Klienta.
Dostępna jest także wersja z wypełnieniem ocynkowanym.

System  Tempofor  B  jest  kompatybilny  ze  standardowymi  panelami  i
akcesoriami i występuje w trzech typach: panel standardowy o wysokości
1,2 m, panel standardowy o wysokości 2 m oraz wersja półzamknięta o
wysokości 2 m.

Więcej  informacji  o  panelach  Tempofor  można  znaleźć  w  najnowszym
katalogu produktów z linii Tempofor.

Zalety

• jakość i trwałość systemu
• różnorodność rozwiązań
• możliwość dostosowania do wymagań klienta  

• tymczasowa ochrona i kontrola
• przesłona widoku placów budowy
• imprezy i koncerty
• grodzenie terenów przemysłowych

Zastosowanie

 

http://www.ogradzamy.pl:80/../site_media/uploads/Katalogi_produktowe_PDF/tempofor_2013_pl.pdf


Panele Tempofor B dostępne są w trzech typach:

Panele Tempofor B

B1 B2 B3

panel standardowy 
wymiary 2160x1200 mm

panel standardowy
wymiary 2160x2071 mm

panel półzamknięty 
wymiary 2160x2071 mm 

Technologia powlekania

• Panele Tempofor B wykonane są z ocynkowanych ogniowo rur i profili, co gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie

Kolory

• Ocynk
• oraz wypełnienia trapezowe w kolorze: białym, niebieskim, żółtym, czerwonym, inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie

Panel Tempofor B

Typ Opis
Wymiary

szer. x wys. 
[mm]

Waga
[kg]

B1 Panel standardowy 2160x1200 29

B2 Panel standardowy 2160x2072 39

B3 Panel półzamknięty 2160x2072 36

Panel Tempofor B

Typ
Poziome profile górne

[mm]
Poziome profile dolne

[mm]
Pionowe profile górne

[mm]

B1 60x40x1,5 (U) 60x35x1,5 (2xL) 41,5x1,5

B2 60x40x1,5 (U) 60x35x1,5 (2xL) 41,5x1,5

B3 60x40x1,5 (U) 60x35x1,5 (2xL) 41,5x1,5  

  


