Panele
ogrodzeniowe

System Ball Stop

Projektujesz ogrodzenie

Jeśli projektujesz dla swojego Klienta ogrodzenie boiska lub innego obiektu
sportowego, zaproponuj mu system Ball Stop. Można go wykonać z trzech
rodzajów paneli: Nylofor 3D, Nylofor F lub Nylofor 2D. Panele montuje się
na słupach o przekroju prostokątnym przy użyciu złączek poliamidowych
przykręcanych śrubą.

obiektu sportowego?
Sprawdzony system Ball
Stop będzie idealnym

System dostępny jest do wysokości aż 8 metrów, dzięki czemu skutecznie
zatrzymuje piłki w obrębie ochranianego terenu. Do zabezpieczenia wejść
i wjazdów najlepiej użyć bram skrzydłowych Egidia.

rozwiązaniem.
Zalety
• możliwość tworzenia ogrodzeń do 8 m
• szybki i prosty montaż systemu
• gwarancja wieloletniego użytkowania

Zastosowanie
• place zabaw
• boiska sportowe

Panele
• Do systemu Ball Stop wykorzystać można panele Nylofor 3D, Nylofor 2D i Nylofor F

Słupy
• Słupy o przekroju prostokątnym
• Występują w wersji pośredniej lub narożnej
• Panele montowane są do boku słupa przy użyciu złączek poliamidowych przykręcanych śrubą

Technologia powlekania
• Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2)
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki do podłoża
• Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
• Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz(min. grubość powłoki 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
• Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (nin. 60 mikrometrów)

Kolory
• Zielony RAL 6005

Montaż
• Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się wewnątrz słupów

System Ball Stop
Wysokość ogrodzenia
[mm]

Wymiary panelu
szer. x wys.
[mm]

Liczba złączek na słup
pośredni

Liczba złączek na słup
narożny

Wysokość
słupa
[mm]

Proﬁl
[mm]

2430

2500x2430

7

14

3200

80x60x2,50

3060

2500x2030 + 2500x1030

9

18

3700

80x60x2,50

4090

2500x2030(x2)

12

24

4800

80x60x2,50

15

30

6000

120x60x3,00

5090

2500x2030

(x2)

+ 2500x1030

6090

2500x2030(x3)

18

36

7000

120x60x3,00

7120

2500x2030(x3) + 2500x1030

21

42

8000

120x60x3,00

8120

2500x2030(x4)

24

48

9000

120x60x3,00

