
Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria

Projektujesz ogrodzenie z

paneli Nylofor? Twój Klient

szybko i sprawnie

zamontuje ten system na

słupach prostokątnych na

obejmy.

 

Słupy prostokątne na
obejmy

Projektowane  przez  Ciebie  system  ogrodzeniowy  Nylofor  można
instalować na kilku rodzajach słupów, ale jeśli Twojemu Klientowi zależy
przede wszystkim na łatwości i szybkości montażu, zaproponuj mu słupy
na  obejmy.  Słupy  te  mają  przekrój  prostokątny,  są  ocynkowane  lub
cynkowane i powlekane proszkiem poliestrowym.

Panele  mocowane  są  do  słupów  za  pomocą  stalowych  obejm
prostokątnych  łączonych  śrubą  lub  przy  użyciu  obejm  z  drutu
nierdzewnego. Montaż obu rodzajów obejm jest bardzo prosty. Oba typy
obejm są wykonane ze stali (nierdzewnej lub ocynkowanej), co zapewnia
im wysoką odporność na korozję.

Zalety

• łatwy i szybki montaż
• długotrwałe użytkowanie  

• fabryki i warsztaty
• parki i place zabaw
• budynki użyteczności publicznej
• szkoły

Zastosowanie

 



Profil

• Prostokątne słupy stalowe bez otworów o wymiarach 40x60x1,50 mm
• Słupy wyposażone są w kapturek
• Słupy dostępne są w wysokościach od 1,7 do 2,8 m

Obejmy prostokątne

• Obejmy wykonane są ze stali ocynkowanej
• Dostępne są w wersji ocynkowanej oraz ocynkowanej i powleczonej poliestrem na kolor zielony lub antracytowy
• Wymiary obejm: 40x60 mm
• Obejmy łączone są za pomocą śrub z nakrętkami samozrywalnymi
• Obejmy występują w trzech rodzajach: pośrednie, narożne i końcowe

Obejmy z drutu nierdzewnego

• Obejmy wykonane są ze stali nierdzewnej
• Posiadają również elementy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub antracytowym, które umożliwiają dobre dopasowanie obejm do

profilu słupa oraz zahaczenie dwóch paneli do każdego słupa
• Obejmy łączy się za pomocą zakrętek

Wymagana liczba obejm:

Wysokość panelu [mm] Liczba obejm

630 2

1030 2

1230 3

1530 3

1730 4

1930 4

2030 4

2430 5

Technologia powlekania 

• Słupy prostokątne na obejmy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone poliestrem w kolorze
zielonym lub antracytowym

Kolory 

• Ocynk, Zielony RAL 6005, Antracytowy RAL 7016

Montaż

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

System ze słupami prostokątnymi na obejmy

Wysokość panelu
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Liczba obejm 
prostokątnych

Liczba obejm 
z drutu nierdzewnego

1230 1700 3 3

1530 2000 3 3

1730 2400 4 4

1930 2600 4 4

2030 2600 4 4

2430 2800 5 5  

  


