
Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria

Potrzebujesz słupów do

projektowanego przez

siebie ogrodzenia z paneli

Nylofor? Wybierz słupy EL

dedykowane temu

systemowi.

 

Słupy prostokątne EL 

Słupy  EL  o  profilu  prostokątnym  są  kompatybilne  ze  wszystkimi
systemami  panelowymi  linii  Nylofor.  Słupy  betonuje  się  w  ziemi  w
określonych odstępach. Następnie do przedniej strony słupów przykłada
się panele i montuje przy pomocy nierdzewnych śrub hakowych. Panele
łączy się ze sobą przy użyciu złączek Nylofor.

Słupy EL dostępne są w wersji ocynkowanej lub malowane proszkowo na
kolor zielony. Inne kolory palety RAL na zamówienie.

Zalety

• możliwość wcześniejszego zabetonowania słupów
• szeroki zakres zastosowań
• łatwy i szybki montaż  

• odpowiedni do wszystkich systemów panelowych
Nylofor

• fabryki i warsztaty
• parki i place zabaw
• budynki użyteczności publicznej
• szkoły

Zastosowanie

 



Profil

• Słupy EL mają profil prostokątny
• Mają odpowiednie otwory montażowe z otworami i akcesoriami montażowymi
• Standardowo słupy wyposażone są w plastikowy kapturek
• Profil słupa EL ma wymiary 60x40x1,5 mm
• Wx: 4,80 cm3 (słup powlekany); Wx: 6,14 cm3 (słup ocynkowany)

Akcesoria

Do słupów EL dostępne są z następujące akcesoria:

• złączki do łączenia paneli
• nierdzewne śruby hakowe z nakrętkami samozrywalnymi do mocowania paneli na słupach
• kleszcze montażowe do zaciskania złączek
• łącznik płyty betonowej, umożliwiający osadzenie słupa oraz desek betonowych (jako alternatywy do podmurówki)
• podstawa do słupa przy montażu ogrodzenia na płytkach lub wylewce betonowej

Technologia powlekania

• Słupy EL są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie pokryte proszkiem poliestrowym (minimum 60 mikrometrów)

Kolory

• Zielony RAL 6005
• Ocynk
• Inne kolory palety RAL na zamówienie

Montaż

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

System ze słupami prostokątnymi EL

Wysokość panelu
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Liczba śrub hakowych
na słup 

Liczba złączek
na panel 

630 1000 2 3

1030 1500 3 4

1230 1700 3 5

1530 2000 4 5

1730 2400 4 6

1930/2030 2600 5 6

2430 3200 6 8  

  


