Stulpai

Bekafix® Super stulpeliai

Profilinis stulpelis, pagrįstas
Bekafix® koncepcija, labai
tvirtas, skirtas vidutiniam
ir aukštam saugumo lygiams,
puikus kainos ir kokybės
derinys.

Bekafix® Super stulpelis išlaiko visus standartinio Bekafix® stulpelio privalumus, tačiau, padidinus jo
inertiškumą, jo pritaikymo diapazonas gerokai išsiplėtė. Panelės gali būti montuojamos iki 4,1 m aukščio,
o įprasto aukščio tvora gali atlaikyti labai dideles vėjo apkrovas.
Šiam stulpeliui būdingi tokie privalumai:
– g reitas montavimas, naudojant sąvaržų fiksatorius (patentuotus);
– b etoninės plokštės gali būti įstatytos tiesiai tarp stulpų, nenaudojant specialių plokščių laikiklių;
– u nikali estetika ir forma;
– n orint sumontuoti paneles, nereikia jų pjaustyti.
Profilis
– Vamzdiniai “H” profilio stulpeliai.
– Su šonine mova iš kairės ir dešinės.
– Su centrinėmis angomis kas 15 cm, kad būtų galima pritvirtinti specialias metalines apsaugines sąvaržas
su varžtais.
– Su šonuose išmuštomis skylėmis panelių įstatymui ir užfiksavimui fiksuojamosiomis sąvaržomis.
– Skersinis stulpo pjūvis: 100 x 54 mm
– Sienutės storis: 2 mm
– I/V: 14,75 cm3
Padengimo technika
Cinko sluoksnis: iš vidaus ir iš išorės, taip pat padengtas poliesterio danga (mažiausiai 60 mikronų)
Priedai
– Patikima fiksavimo sistema: plastiku padengta metalinė sąvarža su (pasirinktinis
variantas) nerūdijančiojo plieno varžtu ir veržle su nulaužiama galvute.
– Bekafix® Super montavimo replės
– Ant stulpo viršaus dedamas dangtelis su kabliu, ant kurio kabinamos panelės
(lengvesnis montavimas).
– Kryžminis laikiklis Securifor® tvoros segmentams montuoti
– Pagrindo plokštė montuojant ant plytelių ar betono grindų
– Viengubi ar dvigubi statramsčiai Bekafix® Super stulpeliams
Spalvos
Žalia RAL 6005 – Balta RAL 9010.
Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

Montavimas
Montuojant stulpelius betono sienoje, būtina
įsitikinti, kad stulpelio viduje neliko vandens.
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Tarpinių stulpelių
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Galinių stulpelių
tvirtinimų skaičius
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1x6
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Visos teisės saugomos
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Bet kokioms segmentinėms Nylofor® tvoroms
vidutinio ir didelio saugumo reikalingoje
aplinkoje. Derinant su Nylofor® 3D Super – itin
konkurencingas gaminys sustiprinto saugumo
reikalingoje aplinkoje.
• naudojama su Nylofor® tvoros segmentais
• naudojama su Securifor® tvoros segmentais

