
Použitie

 

Panelové systémy
systém oplotenia s panelmi 

nylofor® 3D super so zvláštnym 

3D vyhnutím a veľmi ťažkými 

vodorovnými drôtmi zabezpečuje 

optimálnu ochranu.

Nylofor® 3D Super
Prínosy

Veľmi vysoký stupeň odolnosti 

Panely s ťažkou zváranou sieťou s obdĺžnikovým okom, veľmi ťažké vodorovné drôty a zvláštne vodorovné 

vyhnutie sú zárukou veľmi vysokého stupňa odolnosti týchto panelov.

Mimoriadne dlhá životnosť

Technológia povrchovej úpravy používaná spoločnosťou Betafence® je jednou z najmodernejších, zaisťujúca dlhú 

životnosť. Špeciálna vrstva s minimálnou hrúbkou 100 mikrónov sa aplikuje po pozinkovaní, aby bolo zaistené 

úplné priľnutie vrchnej polyesterovej vrstvy. 

Jedinečný dizajn

Zvláštne 3D Super vyhnutie so sploštenou špičkou zabraňuje jednoduchému prelezeniu plotu.  

Spolu s veľmi ťažkými vodorovnými drôtmi predstavuje tento panel prvok s jedinečným dizajnom. 

kompletný systém

Systém sa skladá z panelov rôznych výšok kombinovaných s dvomi typmi stĺpikov, každý so zvláštnym 

upevňovacím systémom.  

Všetky súčasti používané v systéme sú zárukou vysokej kvality a rýchlej inštalácie.

• Školy
• Štadióny
• Detské ihriská
• Železnice
• Technické vybavenie (voda, plyn, elektrina)
• Ohrozené oblasti
• Dielne a sklady
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Stĺpiky
systém stĺpikov Bekafix®

Panely sú bočne upevnené na stĺpiky pomocou 
špeciálnych úchytiek, vyrobených z polyamidu či kovu. 
Zvárané trubkové stĺpiky (70 x 44 mm) v tvare H sú 
ukončené plastovým krytom.

stĺpikový systém Bekafix® super
Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť 
stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so 
špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami 
a skrutkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100 x 54 mm) 
s prierezom tvaru písmena H a otvory pre 
umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené 
plastovou krytkou.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke 
v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely
Panely majú šírku 2500 mm a výšku 1630 a 4030 mm.
Panely majú na jednej strane zvislé ostne dlhé 30 mm.
Oká siete majú veľkosť 200 x 50 mm a nachádzajú sa tiež na miestach,  
kde prechádzajú profilmi. Ťažké zvislé drôty s priemerom 5 mm a extra ťažké 
vodorovné drôty s priemerom 8 mm sú zárukou výnimočného stupňa odolnosti 
panelu.

Brány
Nylofor® 3D Super je kompletný systém, jeho optimálna miera zabezpečenia 
je tiež zaistená použitím otváracích a posuvných brán Egidia®, Nylofor® 
a Robusta®.

Technika povrchovej úpravy
Panely sú vyrobené z pozinkovaných drôtov. Dôkladná predpríprava povrchu 
pred jeho úpravou je zárukou perfektnej priľnavosti polyesterovej práškovej 
farby k povrchu výrobku (min. 100 mikrónov).
Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (minimálna hrúbka povrchovej vrstvy 
je 275 g/m2, obe strany dohromady), v súlade s európskou normou EN 10326.
Potom nasleduje nanesenie adhéznej povrchovej vrstvy a nakoniec sú stĺpiky 
pokryté polyesterovou práškovou farbou (min. 60 mikrónov).

Farby
Zelená  RAL 6005.
Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

sorTIMEnT nyLofor® 3D suPEr

Výška  
oplotenia  

[mm]

Rozmery panelov  
Š x V 
[mm]

Počet upevnení  
na jeden panel

Dĺžka  
stĺpika  
[mm]

Počet upevnení na jeden stĺpik

Stĺpik Bekafix® Stĺpik Bekafix® Super

Pre priebežný  
a rohový stĺpik

Pre koncový  
stĺpik

Pre priebežný  
a rohový stĺpik

Pre koncový  
stĺpik

1700 2500 x 1630 3 2200 6 3 — —

2100 2500 x 2030 4 2600 8 4 8 4

2500 2500 x 2430 4 3200 8 4 8 4

3100 2500 x 3030 4 3800 — — 12 6

4100 2500 x 4030 6 4800 — — 16 8


