
Siatka ogrodzeniowa

Jeśli podoba Ci się siatka

zgrzewana, ale oczekujesz

od ogrodzenia wyższego

stopnia ochrony, postaw na

system ogrodzeniowy

Fortinet Medium.

 

Siatki Fortinet Medium

Fortinet  Medium  jest  kompletnym  systemem  ogrodzeniowym,
składającym  się  z  siatki  zgrzewanej  pokrytej  PVC,  słupów  stalowych
Bekaclip oraz bram skrzydłowych Fortinet.

Druty  siatki  Fortinet  Medium są  dużo  grubsze  niż  systemów Pantanet,
czyniąc  siatkę  sztywniejszą  i  bardziej  odporną  na  odkształcenia.
Dodatkowego  wzmocnienia  nadają  siatce  małe  oczka  (50,0x50,0  mm)
karbowane na drucie poziomym.

System Fortinet  Medium możesz  z  łatwością  sam zamontować,  łącząc
siatkę ze słupami Bekaclip przy pomocy stalowych klipsów (zaciskanych
na specjalnej listwie montażowej słupa). Aby zwiększyć naprężenie siatki,
użyj kleszczy korygujących i pogłęb karbowanie na niektórych oczkach.

Zalety

• sztywność i odporność na odkształcenia
• szybki i łatwy montaż
• możliwość tworzenia ogrodzeń do 3 m wysokości  

• parki i ogrody
• szkoły
• budynki przemysłowe i użyteczności publicznej

Zastosowanie

 



Siatka

• Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym łączeniu, a następnie pokryta PVC
• Druty poziome są karbowane na każdym oczku
• Siatka jest zakończona ostrymi końcówkami drutu o długości 25,40 mm
• Rolki mają długość 25 m
• Oczka siatki mają wymiary 50,8x50,8 mm
• Druty poziome i pionowe mają średnicę 2,95 mm

Słupy 

• Siatka Fortinet  Medium jest montowana  na  słupach  stalowych  Bekaclip,  wyposażonych  w  specjalną  listwę  montażową  oraz  plastikowy
kapturek

Akcesoria 

• Siatka Fortinet Medium przymocowywana jest do słupów Bekaclip przy użyciu stalowych klipsów, zaciskanych na listwie montażowej słupa
• Aby zwiększyć naprężenie siatki można użyć kleszczy korygujących, zwiększając karbowanie na niektórych oczkach (karbowanie trzeba

zwiększać sukcesywnie, ściągając oczka od góry do dołu)

Technologia powlekania

• Siatka Fortinet Medium jest wykonana z drutu ocynkowanego, powleczonego PVC
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni drutu zapewnia doskonałą przyczepność powłoki PVC do podłoża
• Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m2 (z obu stron), zgodnie z normą EN 10147
• Następnie pokryte warstwą PVC o minimalnej grubości 60 mikrometrów

Kolory 

• Siatka: zielony RAL 6073
• Słupy: zielony RAL 6005

Cennik

• Aktualny cennik detaliczny

System Fortinet Medium

Siatka
Bekaclip

słup naciągowy
Podpora

Bekaclip
słup pośredni

Wysokość siatki
[mm]

Drut kolczasty
[mm]

Wysokość
[mm]

Średnica
[mm]

Wysokość
[mm]

Średnica
[mm]

Wysokość
[mm]

Średnica
[mm]

1020 - 1500 44 1500 38 1500 44

1220 - 1700 48 1750 38 1700 44

1500 - 2000 48 2000 38 2000 48

1800 - 2300 60 2500 38 2300 48

2010 - 2500 60 2500 38 2500 48

2510 - 3000 60 3000 48 3000 48  

  

http://www.ogradzamy.pl:80/../pliki-do-pobrania/cenniki/

