
Ogrodzenia
tymczasowe

Szukasz wysokiej jakości

ogrodzenia tymczasowego

do zabezpieczenia imprez

masowych? Wybierz system

Tempofor C, który zapewni

bezpieczeństwo ich

uczestnikom.

 

Panele Tempofor C
System  Tempofor  C  wykorzystywany  jest  do  konstruowania  mocnych
ogrodzeń  tymczasowych,  które  są  w  stanie  wytrzymać  nacisk
napierającego  tłumu.  Składa  się  z  paneli  wykonanych  ze  spawanych
profili, które następnie są cynkowane ogniowo. Dzięki temu projektowane
przez  Ciebie  ogrodzenie  jest  na  tyle  wytrzymałe,  że  gwarantuje
bezpieczeństwo  uczestnikom  imprezy  i  długotrwałe  użytkowanie  we
wszystkich  warunkach pogodowych.  System oferuje  bogaty  asortyment
paneli i akcesoriów. Różne systemy montażu oraz logistyki pozwalają na
swobodne  dopasowanie  się  do  potrzeb  Twojego  Klienta  w  zakresie
montażu i transportu.

Ogrodzenia  tymczasowe  Betafence  są  dostępne  wyłącznie  w  sieci
profesjonalnych  dystrybutorów,  co  zapewnia  najlepszą  obsługę  i
doradztwo przy sprzedaży i wynajmie ogrodzeń przenośnych.

Więcej  informacji  o  panelach  Tempofor  można  znaleźć  w  najnowszym
katalogu produktów z linii Tempofor.

Zalety

• wysoka jakość i trwałość
• mocna bariera dla napierającego tłumu  

• tymczasowa ochrona i kontrola ruchu pieszych
• różnego rodzaju imprezy
• wydarzenia sportowe
• zabezpieczenie przed wypadkami

Zastosowanie

 

http://issuu.com/betafencepolska/docs/tempofor_2013_pl?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true


Barierki Tempofor C
• Tempofor C1: panel podstawowy z wypełnieniem z siatki z górną poręczą wystarczająco mocną, aby wytrzymać napierający tłum
• Tempofor C2: bariera odgradzająca tłum
• Tempofor C2 Medium: lekka bariera odgradzająca tłum
• Tempofor C3: składana bezpieczna barierka policyjna odgradzająca tłum
• Tempofor C3 Medium: lekka barierka policyjna odgradzająca tłum
• Tempofor C4: składana barierka „pod scenę” o dużej wytrzymałości
• Tempofor C5: ruchome barierki naprowadzające dla usprawnienia wejścia na imprezy
• Tempofor CycloSecure: pochylona barierka do odgradzania tłumu (3m)

Technologia powlekania 

• Panele Tempofor wykonane są ze zgrzewanych drutów, a następnie cynkowane, co gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie

Kolory

• Ocynk

Panel Tempofor C

Typ Opis
Wymiary

szer. x wys. 
[mm]

Rozmiar oczka
szer. x wys.

[mm]

Waga
[kg]

C1 Kontrola naporu tłumu 3454*x1200 100,0x300,0 17,1

C2 Barierka odgradzająca tłum 2460x1100 - 20,0

C2 Medium Lekka barierka 2460x1100 - 14,8

CycloSecure Barierka odgradzająca tłum 3000x1100 - 32,5

C3 Barierka policyjna 2088x1100 - 45,0

C3 Medium Lekka barierka policyjna 2110x1100 - 36,5

C4 Barierka pod scenę 1090x1250 - 70,0

*Odstęp między środkami podstawy = 3500 mm.

Panel Tempofor C

Typ
Średnica drutu poziomego

[mm]
Średnica drutu pionowego / rury [mm]

Średnica profilu
poziomego i pionowego

[mm]

C1 4,00 3,50 41,50x1,50

C2 - 16,00 38,50x1,50

C2 Medium - 13,00 25,00x1,50

CycloSecure - 16,00 38,00x1,50

C3 - 20,00 33,70x2,60

C3 Medium - - 33,70x2,60

C4 - - -  

  


