
Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria

Chcesz zagwarantować

swojemu Klientowi szybki i

profesjonalny montaż

projektowanego przez

Ciebie systemu

ogrodzeniowego?

Wykorzystaj słupy Quixolid.

 

Słupy Quixolid
Quixolid  to  słupy  profilowane  w  kształcie  litery  H,  które  umożliwią
Twojemu  Klientowi  szybki  i  łatwy  montaż  trójwymiarowych  systemów
panelowych Nylofor bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów.

Panele  są  przykładane  do  boków  słupa,  zawieszane  na  specjalnych
haczykach  i  blokowane.  Dla  większego  zabezpieczenia,  na  pionowych
drutach panelu można zagiąć metalowe zaciski znajdujące się po bokach
słupa, co całkowicie uniemożliwia demontaż paneli.

Ponieważ przednia strona słupów Quixolid jest bardzo podobna do słupa
Bekafix, możesz zaproponować swojemu Klientowi wymianę uszkodzonych
słupów w już istniejących ogrodzeniach.

Zalety

• szybki montaż bez użycia dodatkowych akcesoriów
• dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające demontaż ogrodzenia
• wysoka jakość powłoki antykorozyjnej  

• odpowiedni do paneli Nylofor
z przegięciem 3D

• budynki przemysłowe
• szkoły
• budynki użyteczności publicznej

Zastosowanie

 



Profil

• Słupy stalowe Quixolid w kształcie litery H
• Średnica słupa: 75x50 mm
• Wgłębienia oraz haczyki na obu stronach słupa, co 100 mm
• Wx: 5,23 m3
• Wyposażone są w plastikowy kapturek

Opcje

• Podstawa do słupa (taka sama, jak do słupa Bekafix)
• Przyrząd naciągowy ułatwiający montaż
• Możliwość zainstalowania ramienia zagiętego z 3 rzędami drutów kolczastych

Technologia powlekania

• Słupy Quixolid są cynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym (minimalna warstwa 60 mikrometrów)

Kolory

• Zielony RAL 6005
• Inne kolory palety RAL dostępne na zamówienie

Montaż

• Kąt 90° można uzyskać przy użyciu jednego słupa Quixolid
• Słupy Quixolid można montować również z betonowymi lub plastikowymi deskami bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów (np.

łączników do desek)

System ze słupami Quixolid

Wysokość ogrodzenia
[mm]

Wysokość słupa
do zabetonowania

[mm]

Wysokość słupa
na podstawie

[mm]

630 1075 675

1030 1475 1075

1230 1675 1275

1530 1975 1575

1730 2175 1775

1930 2475 1975

2030 2575 2075

2430 3175 -  

  


