Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria
Potrzebujesz stalowych
słupów do projektowanego
przez siebie ogrodzenia z
siatek, paneli Bekafor lub
Zenturo? Słupy Bekaclip
będą doskonałym
rozwiązaniem.

Słupy Bekaclip
Stalowe słupy Bekaclip dopasujesz do każdego systemu siatek
ogrodzeniowych w rolkach, paneli Bekafor Classic i Prestige oraz systemu
Zenturo. Dzięki listwie montażowej stalowe Bekaclip są łatwe w montażu,
co z pewnością doceni Twój Klient.
Słupy posiadają zabezpieczenie antykorozyjne, dzięki któremu możesz
zagwarantować swojemu Klientowi, że projektowanie przez Ciebie
ogrodzenie nie będzie wymagało regularnej konserwacji.
Słupy dostępne są w kolorze zielonym i antracytowym.

Zalety
• prosty i szybki montaż
• minimalna ilość akcesoriów
• system słupów dopasowany zarówno do paneli, jak i siatek zgrzewanych

Zastosowanie
• uzupełnienie wszystkich systemów
ogrodzeniowych z siatek oraz paneli Bekafor
Classic, Bekafor Prestige i Zenturo
• zabudowa jednorodzinna
• osiedla mieszkaniowe
• parki i ogrody

Proﬁl
• Okrągłe stalowe słupy z listwą montażową wyposażone w kapturek z logo Betafence

Akcesoria dla systemów siatek ogrodzeniowych
Dostępne są następujące akcesoria do zamontowania siatek na słupach Bekaclip:
• Nierdzewne klipsy Bekaclip: średnica 3,50 mm
• Nierdzewne klipsy Fortinet Super: średnica 3,50 mm
• Kleszcze montażowe Bekaclip

Akcesoria dla systemów paneli ogrodzeniowych
Dostępne są następujące akcesoria do zamontowania paneli na słupach Bekaclip:
•
•
•
•

Obejmy Bekafor
Elementy mocujące do ściany
Podstawy do słupów
Klipsy narożnikowe

Opcje
• Dostępne są także słupy z zagiętym ramieniem

Technologia powlekania
• Słupy Bekaclip wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone PVC o minimalnej grubości 60
mikrometrów

Kolory
• Zielony RAL 6005
• Antracyt metalizowany BF7016M

Montaż
• Podczas montażu systemu należy się upewnić, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupa

Cennik
• Aktualny cennik detaliczny

Słup Bekaclip
Wysokość
[mm]

Średnica
[mm]

700

48

1100

48

1300

48

1500

44/48

1700

44/48

2000

44/48

2300

48/60

2500

48/60

2700

48/60

3000

48/60

3500

60

Słup Bekaclip z zagiętym ramieniem
3100

48

3250

60

3600

60

