Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria

Słupy Bekaﬁx Super

Planujesz wysokie

Słupy Bekaﬁx Super zachowują cechy i zalety standardowych słupów
Bekaﬁx, jednocześnie umożliwiając nowe zastosowania. Posiadają
podobny kształt proﬁlu w formie litery H, boczne wgłębienia po obu
stronach słupa oraz otwory na śruby zabezpieczające. Są jednak
wykonane z grubszej blachy (2 mm) i mają większy przekrój.

ogrodzenie (nawet do 4
metrów) z paneli Nylofor
lub Securifor? Do jego
montażu zaproponuj słupy
proﬁlowane Bekaﬁx Super.

Panel zawiesza się na haczyku znajdującym się na kapturku, wpasowuje
we wgłębienie na boku słupa, a następnie przymocowuje złączkami
stalowymi i przykręca śrubami z nakrętką samozrywalną. Zamiast
podmurówki Twój klient może użyć betonowych płyt, które umieszcza się
bezpośrednio między słupami bez konieczności stosowania dodatkowych
łączników.

Zalety
• wysoka sztywność
• możliwość tworzenia ogrodzeń do 4 metrów wysokości
• trwałe zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowanie
• jako uzupełnienie systemów ogrodzeniowych
Nylofor i Securifor

Proﬁl
•
•
•
•
•
•

Słupy proﬁlowane w kształcie litery H z wgłębieniem na całej długości słupa (po lewej i prawej stronie)
Rozmieszczone centralnie co 15 cm otwory do mocowania metalowych złączek ze śrubami
Otwory boczne do pozycjonowania i mocowania paneli
Przekrój słupa: 100x54 mm
Grubość ścianki: 2,0 mm
Wx: 14,75 cm3

Akcesoria
Dostępne są następujące akcesoria do zamontowania paneli Nylofor i Securifor na słupach Bekaﬁx Super:
•
•
•
•
•

złączki metalowe powlekane tworzywem sztucznym, opcjonalnie ze śrubą ze stali nierdzewnej i nakrętką samozrywalną
kleszcze montażowe Bekaﬁx Super
złączki do montażu paneli Securifor
płyta podstawy do instalacji na płytkach lub podłożu betonowym
pojedyncze lub podwójne ramię zagięte do słupów Bekaﬁx Super

Technologia powlekania
• Słupy Bekaﬁx Super są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone proszkiem poliestrowym (min. 60 mikronów)

Kolory
• Zielony RAL 6005
• Inne kolory z palety RAL na zamówienie

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

System ze słupami Bekaﬁx Super
Wysokość panelu
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Liczba mocowań
na słup pośredni

Liczba mocowań
na słup końcowy

2430

3200

2x4

1x4

