Panely

Bekafor® Classic

Bekafor® Classic je systém
oplocení z pevných panelů,
který poskytuje domu
i zahradě klasickou ochranu.

Výhody
Vysoká životnost
Tento systém se díky panelům vyrobeným z pozinkovaného ocelového drátu s následným pokrytím
plastovou vrstvou se silnou přilnavostí vyznačuje kvalitou a dlouhou životností.
Snadná instalace
Kompletní systém panelů o několika výškách dodávaných s vhodnými sloupky, upínacími vložkami
a příslušenstvím (kotevními deskami, rohovými svorkami a stěnovými příchytkami) a vraty
poskytuje řešení pro každou situaci. Systém lze instalovat i na zdi nebo v betonové podlaze.
Moderní & jednoduchý design
Jednoduchý design systému Bekafor® Classic lze dobře doladit k zahradě a umožňuje klidný
odpočinek. Výjimečná pevnost tohoto residenčního plotu poskytuje trvanlivou ochranu vaší
zahradě a díky jednoduchému designu působí velmi nevtíravě. Panely jsou na jedné straně
opatřeny vertikálně umístěnými ostny, které lze pro větší bezpečnost přidat i na horní stranu plotu.
Pro zvýšení soukromí lze panely doplnit výplní (Bekafor® Collfort & Bekafor® Nevada).

Aplikace
• residenční domy
• sídliště

Panel
Panely mají šířku 2000 mm a jsou k dispozici v rozsahu výšek od 630 do
2030 mm. Panely mají vertikální ostny 30 mm, které mohou být umístěny
v horní či dolní části.
Horizontální zesílení poskytuje panelům extra pevnost.
Velikosti oka jsou 100 x 50 mm.
Průměry drátů:
– svislé 4 mm
– vodorovné 4,5 mm.
Sloupky
Sloupkový systém Bekaclip®
Panely Bekafor® Classic mohou být nainstalovány s kovovými sloupky
Bekaclip®, (průměr. 48 mm, tloušťka stěny 1,50 mm). Panely mohou být
jednoduše upevněny ke sloupkům za využití speciálních objímek Bekafor®.
Sloupkový systém Bekafor® Click
Panely Bekafor® Classic jsou kompatibilní se sloupkovým systémem Bekafor®
Click. Toto unikátní provedení s předinstalovanými úchytkami umožňuje
upevnění panelů ke sloupkům. Další příslušenství či nástroje pro standardní
instalaci nejsou třeba.

Vrata
Systém Bekafor® Classic je úplný systém a je doplněn jednokřídlými
a dvoukřídlými vraty Bekafor® Classic.
Technika povrchové úpravy
Panely vyrobeny z pozinkovaných drátů. Proces předběžné úpravy zaručuje
perfektní přilnavost povrchové plastové vrstvy k povrchu produktu. Sloupky
jsou pozinkovány z vnitřní a vnější strany (min. tloušťka povrchové vrstvy
275 g/m2, obě strany dohromady), v souladu s Euro normou 10326.
Nakonec se nanáší přilnavý nátěr a sloupky jsou potaženy vrstvou PES
(min 60 mikronů).
Příslušenství
Několik doplňků k dispozici pro:
– upevnění panelu přímo na zeď (příchytky na zeď)
– instalace sloupků na betonovou podlahu či zeď (základové desky)
– instalace panelů v úhlu (rohové svorky)
Barvy
Zelená

RAL 6005, bílá

RAL 9010, antracit

BF 7016M

SORTIMENT Bekafor® CLASSIC
Výška oplocení
[mm]

Rozměry panelů
šířka x výška
[mm]

Výška sloupku
pro instalaci do betonu
[mm]

Výška sloupku
pro instalaci do podstavce
[mm]

Sloupkový systém Bekaclip®
Počet rohových svorek
pro 1. sloupek

Sloupkový systém
Bekafor® Click

630

2000 x 630

1100

700

2

Bez doplňků

1030

2000 x 1030

1500

1100

2

Bez doplňků

1230

2000 x 1230

1700

1300

3

Bez doplňků

1530

2000 x 1530

2000**

—

3

Bez doplňků

1730

2000 x 1730

2300

—

4

Bez doplňků

2030*

2000 x 2030

2500

—

4

Bez doplňků
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* Není dostupný v bílé barvě RAL 9010
** Bekaclip® 2100 mm v antracitové
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