Tvoros panelės

Bekafor® Prestige

Bekafor® Prestige yra išskirtinių
ir dekoratyvinių panelinių užtvarų
sistema, idealiai apsauganti namą

Privalumai
Dekoratyvinė sistema
Bekafor® Prestige yra dekoratyvinė panelinių tvorų sistema, naudojama gyvenamuosiuose

ir sodą. Bekafor Prestige yra

rajonuose. Sistemos dizainas yra išskirtinis, pasižymintis puikiomis estetinėmis savybėmis.

puiki kalvystės gaminių

Dėl unikalių ir naujoviškų plieninių lankų Bekafor® Prestige yra puiki kalvystės gaminių alternatyva.

alternatyva.

Lengvas įrengimas

®

Bekafor® Prestige yra labai nesunku sumontuoti, kadangi sistemoje naudojami Bekaclip® stulpeliai
ir Bekafor® Classic priedai.
Sprendimas, tinkantis bet kurioje situacijoje
Įvairių 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.

Pritaikymas
• Gyvenamieji namai
• Gyvenamųjų namų kvartalai

Panelės
Bekafor® Prestige yra tvirta suvirinta panelė, pagaminta iš cinkuoto plieno
strypų. Panelė yra padengta poliesterio sluoksniu. Dvigubas horizontalus
strypas panelei suteikia ypatingą tvirtumą ir ilgaamžiškumą.
Akies dydžiai: 200 x 65 mm
Strypo skersmuo: 5 mm
  
Stulpeliai
Bekaclip® stulpų sistema
Bekafor® Prestige paneles galima įrengti su metaliniais Bekaclip® stulpeliais,
(skersmuo – 48 mm, sienelės storis – 1,5 mm). Panaudojant specialias
Bekafor® įvores, paneles galima lengvai pritvirtinti prie stulpelių.

Vartai
Bekafor® Prestige – tai užbaigta sistema, kurią papildo Bekafor® Prestige
viengubi vartai ir Decofor® varstomi vartai.

Priedai
Galima įsigyti kelis priedus, skirtus:
– panelę pritvirtinti tiesiai prie sienos (sienos fiksatoriai);
– stulpelius įrengti betoninėse grindyse arba sienoje (pagrindo plokštės);
– paneles įrengti kampe (kampiniai spaustukai).

Spalvos
Žalia RAL 6005, antracitas BF 7016M.
Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

Padengimo technika
Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Siekiant puikaus sukibimo
su poliesterio danga (min. 100 mikronų), tvoros segmentai padengiami
specialiu rišamuoju sluoksniu.
Stulpelių vidinė ir išorinė pusės yra cinkuotos (mažiausia danga – 275 g/m2
sudėjus abi puses kartu) pagal Europos standartą 10326. Uždedamas
rišamasis sluoksnis ir stulpeliai yra padengiami plastiku (mažiausiai
– 60 mikronų).

Bekafor® Prestige asortimentas
Aptvėrimo
aukštis
[mm]

Panelių dydžiai,
plotis x aukštis*
[mm]

Betone montuojamo
stulpelio aukštis
[mm]

Atraminėje plokštėje
montuojamo stulpelio
aukštis [mm]
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