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Panelové systémy
systém Decofor® je úplný systém 

dekoratívneho oplotenia vyvinutý 

na riešenie orientované na dizajn  

a pevné oplotenie.

Decofor® 
PRínosy

Dekoratívne 

Decofor® je profesionálne oplotenie s moderným dizajnom. Panely sú robustné, napriek tomu 

veľmi elegantné a dekoratívne. Panely, stĺpiky a brány sú perfektne zladené.

Dlhá životnosť

Poťahová technológia Betafence je v súčasnosti najvyspelejšia a zaručuje dlhú životnosť. 

Po pozinkovaní je nanesený priľnavý povlak, ktorý zaisťuje perfektné zlepenie s konečným 

polyesterovým poťahom v hrúbke min. 100 mikrónov.

Jednoduchá inštalácia

Systém sa veľmi jednoducho inštaluje. Všetky súčasti sú precízne zjednotené.  

Systém Decofor® umožňuje inštaláciu medzi steny ako aj na ne. 

Úplný systém

Existujú 3 typy panelov Decofor®: Arco (panely s oblúkovým vrchom), Recto (panely s rovným 

vrchom) a Wave (panely s prehnutým vrchom). Všetky sú dostupné v rôznych výškach, s rôznymi 

druhmi stĺpikov a krídlových dverí (jedno- alebo dvojkrídlových) a montážnym príslušenstvom. 

Všetky majú jednotný dizajn.

•	Obytné	budovy
•	Parky
•	Školy
•	Verejné	budovy
•	Plavecké	bazény
•	Ploty	pre	inštaláciu	na	peších	zónach
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Panely
Panely sú z masívneho zvareného pletiva širokého 2015 mm a sú k dispozícii 
v 4 rôznych výškach. Oká pletiva majú veľkosť 200 x 65 mm. Drôty sú veľmi 
pevné: horizontálne dvojité drôty 8 mm a zvislé 6 mm

Brány
Systém Decofor® je vybavený bezpečnými jednoduchými a dvojitými bránami 
Decofor®.

Technika povrchovej úpravy
Panely, stĺpiky a brány sa najprv pozinkujú. Minimálny zinkový povlak:  
40g/m2 (panely), 135 g/m2 (stĺpiky), 350 g/m2 (brány). Všetky komponenty sú 
upravené práškovaním. Aby sa dosiahlo perfektné prilepenie priľnavého 
povlaku a konečného polyesterového poťahu, nanesie sa minimálne 100 
mikrónov (panely a brány) a 60 mikrónov (stĺpiky).

Farby (str. 2)
Zelená  RAL 6005, biela  RAL 9010 a čierná  RAL 9005.
Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

Stĺpiky
Stĺpiky sú zvárané, hranaté, duté s profilom  
60 x 60 x 1,5 mm. Stĺpiky sú dodávané spoločne 
s hliníkovou krytkou s guľôčkou.
Upevnenie panelov na stĺpiky je zabezpečené 
pomocou kovových upevňovacích krúžkov 
(pozinkované a plasticky potiahnuté) 
a bezpečnostných skrutiek M8 zhotovených 
z nerezovej ocele so samozaisťovacími matkami.

Decofor® arco-arco-arco

Decofor® arco-wave-arco Decofor® wave-wave-wave

Decofor® recto-recto-recto

soRTIMEnT DECofoR®

Arco šírka a výška
(stred panelu) 

[mm]

Wave šírka a výška
(stred panelu)  

[mm]

Recto šírka a výška
(stred panelu)  

[mm]

Výška stĺpikov 
[mm]

Počet objímok  
na 1 stĺpik

Na uchytenie Stĺpik s hliníkovou doskou

2015 x 886 2015 x 789 2015 x 762 1500 965 2

2015 x 1086 2015 x 989 2015 x 962 1500 1165 3

2015 x 1286 2015 x 1189 2015 x 1162 1750 1365 3

2015 x 1486 — 2015 x 1362 2000 1565 3




