
Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria

Chciałbyś, aby

projektowane przez Ciebie

ogrodzenie z paneli Nylofor

wyglądało bardziej

oryginalnie, a jednocześnie

zachowało swoją funkcję

zabezpieczającą? Wybierz

słupy profilowane Bekafix. 

 

Słupy Bekafix

Słupy  Bekafix  z  łatwością  dopasujesz  do  wszystkich  systemów
ogrodzeniowych Nylofor. Bekafix to słupy o profilu rurowym w kształcie
litery  H,  z  wgłębieniami  na  całej  długości  po  dwóch  stronach  słupa.
Wgłębienia  dodatkowo  zawierają  nawiercone  otwory  do  montażu  śrub.
Panel zawiesza się na haczyku znajdującym się na kapturku, wpasowuje
we  wgłębienie  na  boku  słupa,  a  następnie  przymocowuje  złączkami
stalowymi.  Dla  wyższego  poziomu  zabezpieczenia  złączki  można
przykręcić śrubami z nakrętką samozrywalną.

Słupy Bekafix są ocynkowane, a następnie powlekane metoda proszkową,
dzięki czemu projektowanie przez Ciebie ogrodzenie nie będzie wymagało
regularnej konserwacji.

Zalety

• oryginalny kształt słupa
• możliwość montażu metodą panel-słup-panel
• wysokiej jakości powłoka antykorozyjna  

• jako uzupełnienie wszystkich systemów
ogrodzeniowych Nylofor

Zastosowanie

 



Profil

• Słupy o profilu rurowym w kształcie litery H
• Z wgłębieniem na całej długości słupa (po lewej i prawej stronie)
• Z trzema nawierconymi otworami do montażu specjalnych klipsow zabezpieczających ze śrubą
• Z wybijanymi otworami do ustawienia i zamocowania paneli za pomocą złączek
• Profil słupa: 70 x 44 mm, wymiar we wgłębieniu: 43 mm
• Grubość ścianki 1,25 mm; Wx: 5,28 cm3

Akcesoria

Dostępne są następujące akcesoria do zamontowania paneli Nylofor na słupach Bekafix:

• powlekane klipsy stalowe i śruby nierdzewne z nakrętką samozrywalną
• klipsy poliamidowe
• kleszcze do montażu klipsów
• płyta podstawy do słupa
• element łączący umożliwiający utworzenie zagiętego ramienia do paneli
• pojedyncze lub podwójne ramię zagięte do słupa Bekafix

Opcje 

• Dostępne są także słupy z zagiętym ramieniem

Technologia powlekania 

• Słupy Bekafix wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone proszkiem poliestrowym o minimalnej
grubości 60 mikrometrów

Kolory 

• Zielony RAL 6005
• Szary RAL 7016
• Inne kolory z palety RAL na zamówienie

Montaż

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

Cennik

• Aktualny cennik detaliczny

System ze słupami Bekafix

Wysokość panelu
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Liczba mocowań na słup pośredni
i narożny

Liczba mocowań na słup końcowy

630 1075 2x2 1x2

1030 1475 2x2 1x2

1230 1675 2x2 1x2

1430/1530 1975 2x3 1x3

1630/1730 2175 2x3 1x3

1830/1930 2475 2x4 1x4

2030 2575 2x4 1x4

2030 2775 2x4 1x4

2430 3175 2x4 1x4  

  

http://www.ogradzamy.pl:80/../pliki-do-pobrania/cenniki/

