Panely

Nylofor® 3D

Systém Nylofor® 3D je
referenčním výrobkem na trhu.
Tento kompletní profesionální

Výhody
Vysoká pevnost
Tuhé svařované plotové panely s obdélníkovým okem a horizontálními prolisy zaručují vysoký

systém oplocení poskytuje

stupeň pevnosti.

optimální ochranu.

Extra dlouhá životnost
Technologie povrchové ochrany Betafence je na nejvyšší technologické úrovni a zaručuje extra
dlouhou životnost. Speciální vrstva je aplikována po pozinkování pro zaručení úplné přilnavosti
polyesterové povrchové ochrany za minimální tloušťky 100 mikronů.
Kompletní systém
Systém je složen z panelů různé výšky podporovanými třemi typy sloupků, z toho každý z nich
se speciálním systémem upevnění. Všechny typy jsou k dispozici s přizpůsobeným příslušenstvím
a širokým sortimentem křídlových a posuvných bran.
Rychlá instalace
Všechny komponenty byly vyvinuty tak, aby poskytovaly profesionální produkt vysoké kvality, který
může být nainstalován rychle a efektivně.

Aplikace
• veřejné budovy
• továrny a dílny
• školy
• parky a dětská hřiště
• stadiony
• letiště
• vojenské prostory

Sloupky

Panely
Panely mají šířku 2500 mm a výšku od 630 do 2430 mm.
Panely mají vertikální ostny o velikosti 30 mm na jedné straně a jsou
oboustranné (ostny v horní či dolní části).
Velikosti ok jsou 200 x 50 mm, a 100 x 50 mm v místě prolisů.
Silné dráty s průměrem 5 mm zaručují vyjímečný stupeň pevnosti.

Sloupky EL
Panely jsou nainstalovány na přední část
sloupku pomocí přípojek a hákových šroubů.
Svařované sloupky s pravoúhlým průřezem
(60 x 40 x 1,5 mm) mají otvory na upevnění
panelů a jsou vybaveny plastovým krytem.
Sloupky s objímkami
Ocelové sloupky s obdélníkovým průřezem o rozměrech
40 x 60 x 1,5 mm s otvory.
Obdélníkové objímky: panely jsou připevněny
k protilehlým stranám sloupku pomocí ocelových
šroubovacích objímek.
Nerezové objímky: panely se zavěsí na objímky a poté
připevní k jedné straně sloupku.
Systém sloupků Bekafix®
Panely jsou bočně upevněny na sloupky pomocí
speciálních příchytek, vyrobených z polyamidu
či kovu (bezpečnost). Svařované trubkové sloupky
(70 x 44 mm) ve tvaru H jsou ukončeny plastovou
krytkou.

Vrata
Systém Nylofor® 3D je kompletní a optimální ochranou díky užití křídlových
a posuvných vrat špičkové technologie Egidia®, Nylofor® a Robusta®.
Technika povrchové úpravy
Panely vyrobeny z pozinkovaných drátů. Přilnavá povrchová vrstva pro
perfektní přilnutí povrchové plastové vrstvy z vypalovaného polyesteru
(min. 100 mikronů). Sloupky jsou pozinkovány z vnitřní a vnější strany
(min. tloušťka povrchové vrstvy 275 g/m2, obě strany dohromady), v souladu
s Euro normou 10326. Následně je aplikována přilnavá povrchová vrstva
a nakonec jsou sloupky opatřeny plastovou vrstvou (min. 60 mikronů).
Barvy
Zelená RAL 6005 a žárově pozinkovány.
Další barvy k dispozici na objednávku.

Systém sloupků Quixolid®
Panely se připevňují ke stranám sloupku, zasunou se do
žlábku a zajistí kovovými pásky. Nevyžaduje se žádné
instalační příslušenství. Ocelové sloupky s profilem ve
tvaru písmene H o rozměrech 75 x 50 mm jsou opatřeny
plastovou krytkou.
Panely lze také instalovat na sloupky Bekafix® Super .
Technické podrobnosti o různých sloupkových systémech naleznete
na stránkách v sekci sloupky v tomto katalogu.

SORTIMENT Nylofor® 3D
Výška oplocení
[mm]

Rozměry panelů
šířka x výška
[mm]

Počet upevnění
na jeden panel

Výška sloupku
[mm]

Počet upevnění na jeden sloupek
Sloupek EL
Hákové šrouby

Přípojky

Sloupek
s objímkami

Sloupek Bekafix®
Mezilehlý a rohový

Koncový
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2500 x 630

2
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2

3

2

4
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1100

2500 x 1030

2

1500

3

4

2

4
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1300

2500 x 1230

2

1700

3

5
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4
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1600

2500 x 1530

3

2000 (2400*)
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5

3

6
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1800

2500 x 1730
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2200 (2600*)
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6

4

6
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2000

2500 x 1930

3

2400
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5

4

8

4

2100

2500 x 2030

4

2600

5
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4

8
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2500

2500 x 2430

4

3200

6

8

5

8

4

Sloupek
Quixolid®

Žádné doplňky
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