
Panele
ogrodzeniowe

Projektujesz dla swojego

Klienta ekskluzywne

ogrodzenie? Wybierz

wyjątkowo dekoracyjny

system paneli Bekafor

Prestige, który zapewni

Twojemu Klientowi także

optymalną ochronę posesji.

 

Panele Bekafor Prestige

Bekafor Prestige to dekoracyjny system panelowy dedykowany zabudowie
jednorodzinnej  i  mieszkalnej.  Dzięki  unikalnie  wygiętym  łukom
wieńczącym panele jest dobrą alternatywą dla ogrodzenia kutego. 

Dodatkowo zastosowanie prętów (zamiast profili) nadaje mu lekkości, nie
pozbawiając go jednak właściwości skutecznej ochrony.  

System Bekafor Prestige jest nie tylko elegancki, ale i wyjątkowo trwały.
Sztywny zgrzewany panel wykonany z drutów ocynkowanych powlekany
jest proszkiem poliestrowym, dlatego nie wymaga regularnej konserwacji,
co z pewnością doceni nawet najbardziej wymagający Klient.

Zalety

• dekoracyjność (unikalne wygiącia w kształcie rombów)
• łatwy montaż
• alternatywa dla ogrodzeń kutych  

• zabudowa jednorodzinna
• osiedla mieszkaniowe

Zastosowanie

 



Panele

• Bekafor Prestige to sztywny, zgrzewany panel wykonany z drutów ocynkowanych, powlekany następnie proszkiem poliestrowym
• Podwójne, poziome druty dodatkowo wzmacniają panel i zwiększają jego trwałość
• Rozmiar oczka 200,0x65,0 mm
• Średnica drutu 5,00 mm

Słupy

• Panele Bekafor Prestige montuje się na stalowych słupach Bekaclip przy pomocy specjalnych obejm Bekafor z tworzywa sztucznego

Bramy

• Bekafor Prestige to kompletny system, który uzupełniają furtki Bekafor Prestige oraz dwuskrzydłowe bramy Decofor

Technologia powlekania

• Panele wykonane są z drutów stalowych ocynkowanych, które są następnie malowane proszkiem poliestrowym (min. 100 g/m2)
• Słupy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka cynku 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
• Słupy następnie malowane są proszkowo – minimalna grubość powłoki poliestrowej wynosi 60 mikrometrów

Kolory

• Zielony RAL 6005
• Antracyt metalizowany BF 7016M

System Bekafor Prestige

Wymiary panelu
szer. x wys.*

[mm]

Wysokość słupa Akcesoria

do zabetonowania
[mm]

do podstawy
[mm]

Liczba obejm
na słup

Liczba klipsów
narożnych

na słup

Liczba
mocowań
do ściany

2015x886 1100 900 2 2 2

2015x1086 1300 1100 2 2 2

2015x1286 1500 1300 3 3 3

2015x1486 1700 - 3 3 3

* Mierzone w środku panelu.  

  


