Tvoros panelės

Bekafor® Classic

Bekafor® Classic yra tvirta
ir klasikinė panelinės tvoros
sistema, skirta namų ir sodų
apsaugai.

Privalumai
Ilgaamžiškumas
Ši sistema pasižymi jau patvirtinta kokybe ir ilgu tarnavimo laiku. Panelės yra pagamintos
iš cinkuoto plieno strypų, vėliau padengtų plastiku, pasižyminčiu labai geru sukibimu su metalu.
Lengvas įrengimas
Kelių aukščių panelės ir priderinti stulpeliai, įvorės, priedai (atraminės plokštės, kampų spaustukai,
sienos fiksatoriai) bei vartai leidžia sistemą įrengti nestandartinėse vietose.
Šią sistemą galima įrengti netgi sienoje ar betoninėse grindyse.
Moderni ir paprasta konstrukcija
Susiliedama su sodu, Bekafor® Classic sistema leidžia pasijusti ramiai ir saugiai. Pati sistema
sudaro paprastą konstrukciją. Ypatingas panelių tvirtumas padeda patikimai aptverti jūsų
pageidaujamą plotą. Vienoje panelių pusėje yra vertikalūs strypų galiukai, kuriuos uždėjus ant
viršaus, tvoros apsauginės savybės dar labiau sustiprėja. Kad suteiktų daugiau privatumo, tvoros
segmentai gali būti su užpildu (Bekafor® Collfort ir Bekafor® Nevada).

Pritaikymas
• Gyvenamieji namai
• Gyvenamųjų namų kvartalai

Panelės
Panelių plotis siekia 2000 mm, o jų aukštis kinta nuo 630 iki 2030 mm.
Panelėse yra 30 mm vertikalūs strypų galiukai, kuriuos galima uždėti tiek
viršuje, tiek apačioje.
Horizontali standumo briauna panelei suteikia ypatingą tvirtumą.
Akies dydžiai: 100 x 50 mm
Strypo skersmuo: vertikalus: 4 mm, horizontalus: 4,5 mm
Stulpeliai
Bekaclip® stulpų sistema
Bekafor® Classic paneles galima įrengti su metaliniais Bekaclip® stulpeliais,
(skersmuo – 48 mm, sienelės storis – 1,50 mm). Panaudojant specialias
Bekafor® įvores, paneles galima lengvai pritvirtinti prie stulpelių.
Bekafor® Click stulpų sistema
Bekafor® Classic tvoros segmentai suderinami ir su Bekafor® Click stulpų
sistema. Ant šių unikalios koncepcijos stulpų yra iš anksto sumontuotos
apkabos segmentams prie stulpų pritvirtinti. Dėl to standartiniai montavimo
priedai ir įrankiai tampa nereikalingi.

Vartai
Bekafor® Classic sistema yra visiškai užbaigta ir joje yra saugūs viengubi bei
dvigubi Bekafor® Classic vartai.
Padengimo technika
Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Išankstinio apdorojimo procesas
užtikrina tobulą PVC dangos sukibimą su produkto paviršiumi.
Stulpelių vidinė ir išorinė pusės yra cinkuotos (mažiausiai – 275 g/m2
sudėjus abi puses kartu) pagal Europos standartą 10326.
Po to užliejama rišamoji danga ir galiausiai stulpai padengiami PES poliesterio
sluoksniu (mažiausiai 60 mikronų storio).
Priedai
Galima įsigyti kelis priedus, skirtus:
– panelę pritvirtinti tiesiai prie sienos (sienos fiksatoriai).
– stulpelius įrengti betoninėse grindyse arba sienoje (pagrindo plokštės).
– paneles įrengti kampe (kampo spaustukai).
Spalvos
Žalia RAL 6005, balta

RAL 9010, antracitas

BF 7016M.

Bekafor® Classic asortimentas
Aptvėrimo aukštis
[mm]

Panelių dydžiai,
plotis x aukštis
[mm]

Betone montuojamo
stulpelio aukštis
[mm]

Atraminėje plokštėje
montuojamo stulpelio aukš tis
[mm]

Bekaclip® stulpeliai
Sienos fiksatorių skaičius

Bekafor® Click stulpeliai

630

2000 x 630

1100

700

2

Be priedų

1030

2000 x 1030

1500

1100

2

Be priedų

1230

2000 x 1230

1700

1300

3

Be priedų

1530

2000 x 1530

2000**

—

3

Be priedų

1730

2000 x 1730

2300

—

4

Be priedų

2030*

2000 x 2030

2500

—

4

Be priedų
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* Negaminama baltos spalvos RAL 9010
** Bekaclip® 2100 mm antracite

