Tvoros panelės

Nylofor® Medium

Nylofor® Medium yra užbaigta
aukštos kokybės tvoros sistema,
užtikrinanti ypač ilgą tarnavimo
laiką ir nedideles išlaidas.

Privalumai
Itin ilgalaikės
Viela yra cinkuota, atsparumo sumetimais suvirinta ir padengta maksimaliomis sukibimo
savybėmis pasižyminčiu plastiku.
Betafence naudoja moderniausią dengimo technologiją ir garantuoja itin ilgalaikį tarnavimą.
Tvirtumas ir kokybė
Paneles sudaro tvirtas virintas vielos tinklas stačiakampio formos akimis ir horizontaliomis
standumo briaunomis, kurios panelėms suteikia išskirtinį tvirtumą. Nylofor® Medium yra puikus
kainos ir kokybės santykio pavyzdys.
Greitas ir užtikrintai tikslus įrengimas
Visos sudedamosios dalys yra idealiai viena su kita suderintos ir sukurtos taip, kad būtų įrengta
profesionali, aukštos kokybės, maksimaliai veiksmingai sumontuota tvora.   
Užbaigta sistema
Sistema sudaryta iš įvairių aukščių tvoros segmentų, Bekafast®, Bekafix®, keturkampių Nylofor®
ir Bekafix® Super stulpų su specialiąja tvirtinimo sistema, atitinkamų priedų ir įvairiausių

Pritaikymas
• Parkams
• Žaidimų aikštelėms
• Sodams
• Gamykloms
• Sandėliams

naujoviškų atveriamų bei stumdomų vartų.

Stulpeliai
Stačiakampių stulpelių sistema EL (87 psl.)
Tvoros segmentai tvirtinami priekinėje stulpelio
pusėje specialiais nerūdijančio plieno kabliais
ir nulaužiamais varžtais. Metaliniai stačiakampio
formos (60 x 40 x 1,5 mm) stulpeliai su skylėmis
panelių tvirtinimui ir plastikiniu dangteliu užtikrina
greitą ir kokybišką aptvėrimo sistemos montavimą.
Bekafix® stulpelių sistema (88 psl.)
Naudojant specialius fiksatorius, pagamintus iš
poliamido arba metalo (saugumas), panelės šoniniu
būdu tvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose
vamzdiniuose H formos stulpeliuose (70 x 44 mm) yra
plastikinis antgalis. Galima pasirinkti kvadratinio
skerspjūvio stulpelius. Žr. Nylofor® 3D.
Bekafast® stulpelių sistema (91 psl.)
Nylofor® Medium panelių šoninis tvirtinimas prie
Bekafast® stulpelio. Be priedų. Idealus panelės
standumo briaunų pritvirtinimas stulpelio profilyje.
Bekafast® stulpeliai (60 x 50 mm) komplektuojami su
plastikine kepurėle.
Bekafix® Super stulpų sistema (89 psl.)
Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto
lygio saugumas: tokiu atveju rekomenduojami
Bekafix® Super stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš
šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis
apkabomis su varžtais. Vamzdeliniai virinti H formos
stulpai (100 x 54 mm) su pragręžtomis angomis
segmentams tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastiko
dangteliais.

Panelės
Panelių plotis – 2500 mm, o aukštis – nuo 1030 iki 2030 mm. Vienoje pusėje
panelės turi vertikalius 30 mm strypų galiukus, kuriuos galima uždėti ir viršuje,
ir apačioje.
Horizontalios standumo briaunos panelėms suteikia išskirtinio tvirtumo.
Akių bei standumo briaunų dydis – 100 x 50 mm.
Horizontalaus strypo skersmuo – 4,5 mm.
Vertikalaus strypo skersmuo – 4.0 mm.
Vartai
Nylofor® Medium sistema yra visiškai užbaigta bei joje yra įrengti aukštos
technologijos Nylofor® arba Robusta® tipo vartai: viengubi ir dvigubi, atveriami
ir slenkantys vartai.
Padengimo technika
Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Išankstinio apdorojimo procesas
užtikrina idealų PVC sluoksnio sukibimą su produkto paviršiumi.
Stulpeliai ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m2,
sudėjus kartu abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to yra uždėtas
rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengti plastiku (mažiausiai
60 mikronų).
Spalvos (103 psl.)
Nylofor® Medium paprastai būna žalios
spalvos.

RAL 6005 arba baltos

RAL 9010

Tvoros segmentus taipogi galima montuoti ant keturkampių stulpų (90 psl.)
Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems
stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.
Nylofor® MEDIUM asortimentas
Fiksatorių skaičius stulpelyje
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