
Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria

Projektujesz niezawodny

system ogrodzeniowy z

paneli Securifor? Niezbędne

do jego zamontowania będą

słupy prostokątne Securifor.

 

Słupy prostokątne Securifor

Słupy Securifor o przekroju prostokątnym umożliwiają tworzenie ogrodzeń
z paneli Securifor do wysokości 4 metrów. Są wyposażone w kapturek oraz
rząd otworów z insertami.

Dwa panele przykłada się do przedniej strony słupa, a następnie łączy z
nim przy pomocy metalowej złączki i śruby nierdzewnej. Złączki posiadają
po obu stronach specjalne wypustki, które blokują druty poziome paneli,
uniemożliwiając ich przesuwanie się.

Dla paneli Securifor oraz Securifor 2D dostępna też jest listwa montażowa,
którą przymocowuje się do słupa przy użyciu śrub.

Aby  zwiększyć  ochronę  zabezpieczanego  obiektu,  Twój  klient  może
domówić  pionowe wysięgniki  montowane na  górze  słupów,  na  których
można zainstalować do 3 rzędów drutu kolczastego.

Zalety

• wysokiej jakości zabezpieczenie antykorozyjne
• możliwość tworzenia ogrodzeń do 4 metrów
• łatwy montaż  

• jako uzupełnienie wszystkich systemów
ogrodzeniowych Securifor

Zastosowanie

 



Profil

• Słupy z ocynkowanych profili stalowych
• Słupy pośrednie i końcowe mają wymiary: 80x60x2,5 mm (dla słupa o wysokości od 2,6 do 3,7 m) lub 120x60x3,0 mm (dla słupa o wysokości

4,8 m) i posiadają inserty na jednej ściance (montaż paneli w linii prostej)
• Słupy narożne mają wymiary 80x60x2,5 lub 120x60x3,0 mm i posiadają inserty na dwóch sąsiednich ściankach (montaż paneli w narożniku)
• Wx: 15,1 cm3  (słupy 80x60x2,5 mm);  Wx: 31,98 cm3  (słupy 120x60x3,0 mm)

Akcesoria

Dostępne są następujące akcesoria do zamontowania paneli Securifor na słupach Securifor:

• złączki
• nierdzewne śruby M8
• listwa zabezpieczająca
• wkładki neoprenowe
• U-profile

Technologia powlekania 

• Słupy  prostokątne  Securifor  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

Montaż

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

System ze słupami prostokątnymi Securifor

Wysokość ogrodzenia
[mm]

Wymiary panelu
szer. x wys. [mm]

Wysokość słupa
[mm]

Profil słupa
[mm]

2000 2518,6x2010,6 2600 80x60x2,50

2400 2518,6x2417,0 3100 80x60x2,50

3000 2518,6x3001,2 3700 80x60x2,50

4000 2518,6x4004,5 4800 120x60x3,00  

  


