
Panele
ogrodzeniowe

Projektujesz ogrodzenie

terenu sportowego lub

rekreacyjnego? Wybierz

system Bekasport, który

zabezpieczy teren i

zredukuje hałas

generowany przez drgające

ogrodzenie.

 

Panele Bekasport

Bekasport to unikalny system panelowy dedykowany obiektom sportowym
i rekreacyjnym. Dostępny jest do wysokości nawet 6 metrów, dzięki czemu
skutecznie zatrzymuje piłki na ochranianym terenie. Dzięki zastosowaniu
sztywnych paneli Nylofor 2D Super system jest niezwykle stabilny.

Dodatkowym  atutem  systemu  Bekasport  jest  zastosowanie  wkładek
neoprenowych,  które  redukują  hałas  generowanego  przez  drgające
ogrodzenie,  podnosząc  komfort  użytkowników  obiektu,  jak  i  osób
przebywających w jego najbliższym otoczeniu.

Standardowo  system  Bekasport  dostępny  jest  w  kolorze zielonym  RAL
6005, czarnym RAL 9005 oraz w wersji  ocynkowanej, ale możesz także
zamówić panele w dowolnym kolorze z palety RAL.

Zalety

• maksymalna wysokość do 6m
• wysoka sztywność ogrodzenia
• redukcja hałasu   

• obiekty sportowe (boiska, korty tenisowe, centra
sportowe)

• obiekty rekreacyjne (parki wodne, baseny)

Zastosowanie

 



Panele

• Panele Nylofor 2D Super wchodzące w skład systemu Bekasport mają oczka o wymiarach 200,0x50,0 mm (dla paneli o wysokości do 2m) lub
200,0x100,0 mm (dla paneli o wysokości powyżej 2m)

Słupy 

• Panele  Nylofor  2D  Super  w  systemie  Bekasport  montowane  są  na  słupach  prostokątnych,  wyposażonych  w  neoprenowe  wkładki
dźwiękochłonne

• Specjalne uchwyty na słupach stanowią jednocześnie narzędzie montażowe i ułatwiają instalowanie paneli
• Po zawieszeniu panel mocuje się do słupa przy pomocy złączek stalowych przykręcanych śrubą

Technologia powlekania

• Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2)
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
• Następnie panele powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
• Słupy są ocynkowane wewnątrz i  na zewnątrz (min. grubość powłoki  275 g/m2 z obu stron),  zgodnie z normą EN 10326, a następnie

pokrywane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory 

• Zielony RAL 6005
• Czarny RAL 9005
• Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie

System Bekasport

Wysokość
ogrodzenia

[mm]

Wymiary paneli Nylofor 3D Super
szer. x wys. [mm]

Wymiary słupa
Wx

[cm3]

Oczko 200,0x50,0

[mm]

 

Oczko 200,0x100,0
[mm]

Wysokość
[mm] Liczba złączek na słup

Profil
[mm]

 

3100 2500x2030 + 2500x1030 3800 10 70x50x2,00 8,99

4100 2500x2030 + 2500x2030 4800 12 80x50x3,00 15,29

5170 2500x2030 + 2500x2030 + 1030 6000 16 100x50x3,00 21,29

6170 2500x2030 + 2500x2030 (2x) 7000 18 120x50x4,00 35,64  

  


