Panele
ogrodzeniowe

Panele Securifor 3D
Panele Securifor 3D zachowują wszystkie korzyści zwykłego panelu
Securifor:

Chcesz zaprojektować
estetyczne ogrodzenie
gwarantujące maksimum
bezpieczeństwa? Kompletny
system ogrodzeniowy
Securifor 3D składający się
z paneli wysokiego
zabezpieczenia będzie
doskonałym rozwiązaniem.

- drobne oczka, które uniemożliwają włożenie rąk i stóp, a tym samym
wspinanie się na ogrodzenie,
- gruby drut (4 mm), bardzo trudny do przecięcia jakimikolwiek
narzędziami.
Dodatkowo jednak został także wyposażony w przegięcia 3D, które
znacząco zwiększają sztywność paneli. Przegięcia pełnią również funkcje
dekoracyjne sprawiając, że Securifor 3D nie tylko zabezpiecza chroniony
teren, ale również dobrze komponuje się z ogradzaną architekturą.
W zależności od potrzeb Twojego Klienta, ogrodzenie Securifor 3D może
mieć od 2 do 3 metrów wysokości i zostać uzupełnione elektronicznymi
systemami detekcji i dozoru. Dzięki doskonałej przezierności paneli
Securifor 3D, monitoring terenu będzie niezwykle skuteczny.
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szkoły
tereny rekreacyjne
szpitale
koleje
magazyny
obiekty handlowe i przemysłowe

dodatkowe wzmocnienie przegięciem 3D
wysoki stopień zabezpieczenia
ogrodzenie bardzo trudne do sforsowania
doskonała przezierność
system kompatybilny z monitoringiem i elektronicznymi systemami
kontroli
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Panele Securifor 3D wykonane są z ciężkiej siatki zgrzewanej o poziomym proﬁlowaniu
Szerokość panelu: 2518,6 mm
Rozmiar oczka: 12,7x76,2 mm
Średnica drutu: 4 mm
Testy przeprowadzone przez specjalistyczne komórki policji wykazały, że opóźnienie wywołane przez system Securifor jest 40 krotnie dłuższe
niż w przypadku innych systemów z siatki plecionej oraz cztery razy dłuższe niż w przypadku siatki zgrzewanej. System został przetestowany
zgodnie ze standardami bezpieczeństwa w kilku krajach europejskich

Słupy
System ogrodzeniowy Securifor 3D można zamontować na 2 rodzajach słupów:
• Słupy o proﬁlu prostokątnym
• Bekaﬁx Super

Bramy
• System Securifor uzupełniają bramy skrzydłowe z wypełnieniem panelami Securifor

Technologia powlekania:
• Panele Securifor wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2)
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej 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 (min. 60 mikrometrów)

Kolory:
• Zielony RAL 6005
• Inne kolory dostępne na zamówienie

System Securifor 3D
Wymiary panelu
szer. x wys.
[mm]

Liczba proﬁlowań
na panel

Wysokość słupa
[mm]

2518,6x2010,6

2

2600

2518,6x2417,0

3

3100

2518,6x3001,2

3

3700

