Tvoros panelės

Barofor®

Sukurta naudoti, kai ypatingas
dėmesys yra skiriamas apsaugai,
saugumui ir ribų nustatymui.

Privalumai
Tvirtumas
Ypatingą tvirtumą garantuoja unikalūs, lakštinio tipo tuščiavidurio profilio viršutiniai ir apatiniai strypai su

Sistemos naudojamos aptverti

suvirintais vertikaliais vamzdeliais.

pramoninės paskirties pastatus,

Estetinis vaizdas

komunalines paslaugas

Naudojant paneles, sukuriama tvirta ir be galo puošni bei elegantiška apdaila. Skirta profesionaliam aptvėrimui,

teikiančias įmones, stadionus,

Šios tvoros priskiriamos prie profesionalių, šiuolaikiško dizaino tvorų.

sukuriant ir išlaikant nepriekaištingą dizainą. Panelių stulpeliai ir vartai sukurti siekiant to paties detalumo.

viešos paskirties pastatus,

Saugumas

privačias valdas, mokyklas,

Visos sistemos atitinka aukščiausius standartus aptveriant parkus, mokyklas ir žaidimo aikšteles.

parkus bei žaidimų aikšteles.

Lengvas montavimas

Pritaikymas
• Pramoniniams pastatams
• Visuomeniniams pastatams
• Vaikų žaidimų aikštelėms
• Mokykloms
• Parkams
• Komercinėms patalpoms

Sistema sukurta taip, kad ją būtų nesunku įrengti, o visas sudedamąsias dalis lengva sujungti ir paslėpti.

Panelės
Galima įsigyti 4 skirtingų rūšių paneles, kurių aukštis yra nuo 1 m iki 2,4 m.
Visos panelės pagamintos iš lakštinio tuščiavidurio profilio horizontalių strypų
su apskrito bei kvadratinio skerspjūvio, vertikaliai einančiais vamzdeliais.
Siekiant patenkinti vizualinio dizaino sukūrimo bei apsaugos funkcijų atlikimo
reikalavimus, galima įsigyti įvairių stilių tvoras. Lenktas viršutines dalis
geriausiai naudoti tuomet, kai saugumas yra visų svarbiausias, pavyzdžiui,
aptveriant vaikų žaidimo aikšteles. Ten, kur reikalinga apsauga, galima naudoti
apskrito arba rombo skerspjūvio tiesius vamzdelius su kampu nupjautomis
viršutinėmis dalimis, neleidžiančioms perlipti.

Unikali pritvirtinimo sistema
Į kiekvieną horizontalų bėgelį įrengiami juodi poliamido tarpikliai, jie prie
stulpų jungiami smaigu. Galima įsigyti sprendimus tarpiniams, galiniams
ir kampiniams stulpams.

Didesnių negu 140° laipsnių bukųjų kampų suformavimas

Galinio stulpo jungtys

90° kampų suformavimas

Stulpeliai
Stulpai pagaminti iš 60 x 60 x 2 mm skerspjūvio plieno vamzdžio.
Viršutinė jų dalis uždengta plastiko dangteliais.

Tarpinio stulpo jungtys

Vartai
Barofor® paneles, pagamintas iš stačiakampio ir apvalaus profilio vamzdžių,
galima puikiai integruoti su viengubais ir dvigubais atidaromais Egidia® vartais.
Barofor® Deco sistemai gaminami specialaus asortimento viengubi ir dvigubi
atidaromi vartai.
Spalvos
Žalia RAL 6005, balta RAL 9010, juoda
Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

Padengimo technika
Plokštės yra pagamintos iš tuščiavidurių profilių, kurie po suvirinimo yra
cinkuojami karštuoju būdu ir dengiami poliesteriu. Stulpai yra pagaminti iš
cinkuoto plieno, padengto poliesteriu. Standartinės Barofor® aptvėrimo sistemos
yra cinkuotos.
Tvirtinimas
Įrengiant stulpus betoninėje sienoje, būtina užtikrinti, kad stulpe nesikauptų
vanduo.

RAL 9005.

Barofor® asortimentas
Barofor® Square asortimentas
Aptvėrimo aukštis
[mm]

Panelės dydis, aukštis/plotis
[mm]

Stulpo profilis
[mm]

Stulpelio aukštis
[mm]

1500

2520 x 1500

25 x 25 x 1,50

2100

1800

2520 x 1800

25 x 25 x 1,50

2400

2000

2520 x 2000

25 x 25 x 1,50

2600

2400

2520 x 2400

25 x 25 x 1,50

3200

Barofor® Round asortimentas
Aptvėrimo aukštis
[mm]

Panelės dydis, aukštis/plotis
[mm]

Stulpo profilis
[mm]

Stulpelio aukštis
[mm]

1500

2520 x 1500

26 x 1,50

2100

1800

2520 x 1800

26 x 1,50

2400

2000

2520 x 2000

26 x 1,50

2600

2400

2520 x 2400

26 x 2,00

3200

Aptvėrimo aukštis
[mm]

Panelės dydis, aukštis/plotis
[mm]

Stulpo profilis
[mm]

Stulpelio aukštis
[mm]

1000

2520 x 1000

20 x 1,50

1500

1200

2520 x 1200

20 x 1,50

1700

1500

2520 x 1500

20 x 1,50

2100
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