
Použitie

Pantanet® 
PRINOSY

Estetický a diskrétny

Toto diskrétne oplotenie sa dodáva v zelenej farbe. Celý sortiment výrobkov rodiny Pantanet® je 

taktiež k dispozícii v antracitovej metalíze.

Dlhá životnosť

Sieť z oceľového drôtu, zvarená a potiahnutá PVC.  

Na Pantanet Protect a Family sa vzťahuje záruka 20 rokov, zatiaľ čo na Pantanet Essential a Light 

- záruka 10 rokov.

Rýchla a ľahká inštalácia

Stĺpiky Bekaclip® s upevňovacími páskami zaručujú rýchlu a profesionálnu inštaláciu s 

optimálnym napnutím pletiva. K inštalácii je potrebné minimálne vybavenie. 

Úplný systém

Systém Pantanet® je úplný systém so širokým rozsahom výšky roliek, stĺpiky Bekaclip®.  Je možné 

ho doplniť širokým sortimentom inovatívnych krídlových a posuvných brán. 

• Súkromné záhrady
• Parky
• Školy

Siete
Pantanet® je kompletný systém 

oplotenia, ktorý sa skladá z 

poplastovaného zváraného 

pletiva v rolách a príslušných 

stĺpikov. Vzťahuje sa naň záruka 

až 20 rokov od spoločnosti 

Betafence.
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Pletivo 
Sieť z oceľového drôtu, zvarená a potiahnutá PVC. Horizontálne 
drôty majú záhyb na každom oku.  Vo vzdialenosti 25,4 mm od vrchu 
aj zo spodnej časti je pletivo zosilnené druhým okrajový drôtom 
(Pantanet® Family). 

Technika povrchovej úpravy
Rolky sú vyrobené z pokovovaných drôtov. Špeciálny prípravný proces 
zaručuje nanesenie perfektne priľnavej PVC vrstvy na povrch výrobku.

Brány
Systém Pantanet® je úplne dokončený a bezpečne vybavený bránami 
vysokej technickej úrovne Fortinet® alebo Robusta®: jednokrídlové či 
dvojkrídlové a posuvné brány.

Farby 
Plot: zelená RAL 6073 alebo antracitová metalíza BF 7016 M          
Stĺpiky: zelená RAL 6005 alebo antracitová metalíza BF 7016 M

SIEŤ PANTANET®

Priemer drôtu Pevnost v ťahu [N/mm2]

Typ Rozmer oka [mm] Vodorovný [mm] Zvislý [mm] Vodorovný Zvislý

Pantanet® Protect  50,0 x 50,0 2,50 2,20 400 – 550 750 – 950

Pantanet® Family 100,0 x 50,0 2,50 2,50 400 – 550 750 – 950

Pantanet® Essenial 100,0 x 50,0 2,20 2,10 400 – 550 750 – 950

Pantanet® Light 100,0 x 75,0 2,10 2,10 400 – 550 750 – 950

SORTIMENT PANTANET®, TYPY PROTECT A FAMILY

Napínací stĺpik Bekaclip® Stĺpik okrúhleho profilu s upevňovacími páskami Priebežný stĺpik Bekaclip®

Celková výška* 
[mm]

Oplotenie  
[mm]

Ostnatý  
drôt 

[mm]

Dĺžka 
[mm]

Ø 
[mm]

Hrúbka  
oceľovej dosky  

[mm]

Dĺžka
[mm]

Ø 
[mm]

Hrúbka  
oceľovej dosky  

[mm]

Dĺžka 
[mm]

Ø 
[mm]

Hrúbka  
oceľovej dosky  

[mm]

1020 1020 — 1500 44 1,00 1400 32 1,25 1500 44 1,00

1220 1220 — 1700 44 1,00 1750 38 1,50 1700 44 1,00

1520 1520 — 2000 48 1,50 2200 38 1,50 2000 44 1,00

1830 1830 — 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2030 2030 — 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

Dĺžka rolky: 25 m

* Stĺpiky akejkoľvek výšky sú k dispozícii v kovovo antracitovej farbe, vhodné pre skupinu Pantanet®.

Stĺpiky 
Stĺpiky Bekaclip® (pre farby zelenú a antracitovú)
Podporné stĺpiky sú vybavené upevňovacou pätkou a majú kruhový  
vonkajší profil, dodávajú sa s plastovými hlavicami. Pletivo je 
inštalované s použitím nerezových či plastových svoriek ( v zelenej či 
antracitovej farbe).

Kruhové oceľové stĺpiky
Sú pozinkované zvnútra aj zvonka s minimálnou hrúbkou 275 g/m2

(obe strany dohromady) podľa európskej normy 10326. 
Sú pozinkované a potiahnuté plastom s polyesterom s minimálnou 
hrúbkou vrstvy 60 mikrónov. 

Stĺpiky Bekaclip® – P (iba pre zelenú farbu)  
stĺpiky guľatého profilu, z farebného PVC, zosilnené v oleji 
temperovaným oceľovým drôtom z vysoko uhlíkovej ocele.  
S upevňovacími páskami na pletivo a hlavicou s logom Betafence. 
Pletivo je inštalované s použitím plastových svoriek ( v zelenej farbe).




