Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria
Chcesz zapewnić swojemu
klientowi ogrodzenie o
bardzo dużej sztywności i
wysokim stopniu
zabezpieczenia? Zaprojektuj
ogrodzenia Securifor na
słupach Bekasecure.

Słupy Bekasecure
Dzięki unikalnej konstrukcji w kształcie Omega, dużemu przekrojowi (140
x 135 mm) oraz grubej ściance (4 mm), słupy Bekasecure zapewniają
ogrodzeniu wyjątkową sztywność. Umożliwiają tworzenie systemów
ogrodzeniowych z paneli Securifor do wysokości nawet 6 metrów.
Panele przykłada się do przednich części słupów, zabezpiecza listwą, a
następnie całość skręca przy użyciu śrub z łbem kulistym. Otwarty proﬁl
słupa umożliwia także poprowadzenie okablowania elektrycznego lub
optycznego.
Stosując system ogrodzeniowy Securifor na słupach Bekasecure
zapewnisz swojemu klientowi rozwiązanie, które w skuteczny sposób
ochroni zarówno centra przemysłowe i handlowe, jak i więzienia czy
obiekty o znaczeniu strategicznym (elektrownie, laboratoria, tereny
wojskowe).

Zalety
• unikalny kształt
• wysoka sztywność i wytrzymałość
• możliwość tworzenia ogrodzeń do 6 metrów

Zastosowanie
• jako uzupełnienie wszystkich systemów
ogrodzeniowych Securifor

Proﬁl
• Słup Bekasecure ma kształt greckiej litery „Omega”
• Posiada dwa rzędy otworów 10x20 mm do mocowania paneli i listw zabezpieczających
• Dla wysokości ogrodzenia 3-6 metrów słup ma wymiary: 140x135x4,00 mm, Wx: 43,6 m3
• Słup Bekasecure wyposażony jest w metalowy kapturek
• Otwarty proﬁl słupa umożliwia poprowadzenie okablowania elektrycznego lub optycznego

Akcesoria
Dostępne są następujące akcesoria do zamontowania paneli Securifor na słupach Bekasecure:
• listwa zabezpieczająca
• śruby z łbem kulistym oraz nakrętką samozrywalną

Technologia powlekania
• Słupy prostokątne Bekasecure są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m2 z obu stron), a następnie powleczone proszkiem
poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

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