Panele
ogrodzeniowe

Panele Securifor 4D

Chcesz, aby projektowane

Panele ogrodzeniowe Securifor 4D wyróżnia niezwykła wytrzymałość,
dzięki której zapewniają chronionym obiektom najwyższy poziom
zabezpieczenia. Wąskie oczka panelu sprawiają, że jest on niezwykle
trudny do pokonania górą. Wysoka przezierność pozwala na skuteczny
monitoring terenu. Grube druty są trudne do przecięcia.

przez Ciebie ogrodzenie
zapewniało najwyższy
poziom zabezpieczenia?
Wybierz Securifor 4D z
poziomymi drutami
zgrzewanymi
naprzemiennie – najbardziej
wytrzymały system z linii
Securifor.

System Securifor 4D spośród rodziny paneli Secuﬁror wyróżniają poziome
druty zgrzewane naprzemiennie, które zapewniają unikalną wytrzymałość
systemu, a także wydłużają czas potrzebny intruzowi na przecięcie
ogrodzenia.
W zależności od oczekiwanej przez Twojego Klienta wytrzymałości
ogrodzenia, możesz wybierać wśród dwóch opcji systemu ogrodzeń
panelowych Securifor 4D. Securifor 4D 1/1 ma wszystkie druty poziome
zgrzane naprzemiennie i jest 10 razy bardziej wytrzymały niż płaski panel
Securifor oraz znaczniej bardziej trwały niż Securifor 2D i 3D. Natomiast w
panelu Securifor 4D 10/10 druty poziome zgrzewane są naprzemiennie co
10 sztuk, co zapewnia mu 5-krotnie wyższą wytrzymałość niż panelu
Securifor.

Zalety
•
•
•
•
•

Zastosowanie
• obiekty przemysłowe
• magazyny
• przemysł wysokiego ryzyka

unikalna wytrzymałość dzięki drutom zgrzewanym naprzemiennie
najwyższy stopień zabezpieczenia
ogrodzenie bardzo trudne do sforsowania
doskonała przezierność
system kompatybilny z monitoringiem i elektronicznymi systemami
kontroli

Panele
•
•
•
•
•

Panele Securifor 4D wykonane są z ciężkiej siatki zgrzewanej
Szerokość panelu: 2520,6 mm
Rozmiar oczka: 12,7x76,2 mm
Średnica drutu: 4 mm
Panele dostępne w dwóch wariantach:
• Securifor 4D 1/1 – wszystkie druty poziome zgrzewane naprzemiennie
• Securifor 4D 10/10 – druty poziome zgrzewane naprzemiennie co 10 sztuk

Słupy
System ogrodzeniowy Securifor 4D można zamontować na 3 rodzajach słupów:
• System słupów o proﬁlu prostokątnym Securifor
• System słupów Bekaﬁx Super
• System słupów Bekasecure

Bramy
• System Securifor uzupełniają bramy skrzydłowe z wypełnieniem panelami Securifor

Technologia powlekania:
• Panele Securifor wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2). Następnie panele pokrywane są powłoką adhezyjną i poliestrową (o
grubości min. 100 mikronów)
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
• 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, czarny RAL 9005, biały RAL 9010, inne kolory dostępne na zamówienie

Dostępne rozmiary:

System Securifor 4D
Wymiary panelu
szer. x wys.
[mm]

Wysokość ogrodzenia
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

2520,6x1985,2

2000*

2600

2520,6x2442,4

2400*

3100

2520,6x3052,0

3000*

3700

*Cały asortyment jest dostępny jako MTO. Inne wysokości dostępne na zamówienie.

