Sprendimai
privatumui užtikrinti
Uždangų sistemos – tai
veiksmingi moduliniai uždangų

Bekafor® Collfort
Bekafor® & Nylofor® Nevada
Colorado

sprendimai naujoms ar jau
pastatytoms Betafence tvoroms.

Privalumai

Šios sistemos suderinamos su

Dekoratyvumas

įvairių tipų tvoromis ritiniuose

Dekoratyviniai ir stilingi uždangų sprendimai, galimos įvairios medžiagos bei spalvos.

ir tvoros segmentais.

Suderinamumas
Betafence uždangai tinka suvirintoms ir regztoms ritininėms tvoroms (Pantanet®, Fortinet®, Plasitor®) ir įvairių
tipų suvirintiems tvoros segmentams.
Paprasta montuoti
Visos uždangų sistemos nesunkiai sumontuojamos ant jau esančių ar naujai tveriamų tvorų. Tam neprireiks daug
įrankių.
Garantija
Uždangų sprendimams suteikiama 10 metų garantija (garantijos sąlygų ieškokite gaminių etiketėse).

Pritaikymas
Uždangų sprendimus gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje, kurioje reikalingas privatumas
ir saugumas, galima panaudoti labai įvairiai.

Collfort montavimas
Horizontalias ir vertikalias lentjuostes galima
nesunkiai patalpinti į tvoros segmentą.
Tvirtinama ties kiekviena sankirta nerūdijančiojo
plieno ar stipriai cinkuotomis apkabomis ar
varžtais.

Bekafor® Collfort
Medinės uždangų lentjuostės iš apdorotos skandinaviškosios
pušies, suderinamos su Bekafor® Classic tvoros segmentais.

Bekafor® Nevada
Uždangų lentjuostės iš PVC, paprastai būna 2 spalvų: tamsiai
žalios arba šviesaus medžio imitacijos. Kitos spalvos galimos tik
pagal užsakymą. Suderinamos su Bekafor® Classic tvoros
segmentais. (2 metrų pločio).

Bekafor® ir Nylofor® Nevada montavimas
Horizontalias ir vertikalias lentjuostes paprasta
įstumti į tvoros segmentą. Vertikalias lentjuostes
nenaudojant jokių įrankių apkabomis (pridedama
prie pakuotės) galima pritvirtinti prie apatinės
horizontalios tvoros segmento vielos. Specialios
formos horizontalų skersinį galima montuoti 2
kryptimis, tai užtikrina suderinamumą su įvairių
tipų tvoros segmentais.

Nylofor® Nevada
Uždangų lentjuostės iš PVC, paprastai būna žalios spalvos. Kitos
spalvos galimos tik pagal užsakymą. Suderinamos su 2,5 metro
pločio Nylofor® 3D, Nylofor® 3D Pro ir Nylofor® 3D Multi tvoros
segmentais.

Colorado
100 m ritininė HDPE uždangų juosta, paprastai būna žalios arba
antracito spalvos. Kitos spalvos galimos tik specialiai užsakius.
Suderinama su plokščiais tvoros segmentais ir ritiniais, kurių
tinklo akutės dydis 50 mm arba dauginasi iš 50 mm (ilgis arba
plotis): Nylofor® F, Nylofor® 2D ir 2DS, Pantanet® Family
ir Protect, Fortinet® Medium ir Super bei Plasitor®.

Colorado montavimas
Lanksčią juostelę nesudėtinga įpinti į tvoros
tinklo akutes. Pasiekus reikiamą aukštį juostelę
galima nukirpti ir jos galą pritvirtinti prie tvoros
jungiamąja detale.

UŽDANGŲ ASORTIMENTAS
Tipas

Bekafor® Collfort

Bekafor® Nevada

Nylofor® Nevada

Colorado

Medžiaga

Apdorota skandinaviškoji pušis

PVC

PVC

HDPE

Suderinamumas

Bekafor Classic

Bekafor Classic

Nylofor® 3D Multi
Nylofor® 3D
Nylofor® 3D Pro

Pantanet® Family, Protect
Fortinet® Medium, Super + Resitor®
Nylofor® 2D, 2D Super, F

1 rinkinys = 1 segmento
pločio uždangas

2000 mm

2000 mm

2500 mm

100 m ritinys =
+/– 5 m² uždango

StandarTINIAI GAMINIAI
Standartinės Spalvos

Natūralaus medžio

Žalia ar šviesaus medžio

Žalia

Žalia
Antracito

Standartinių aukščių segmentams

1730 mm
2030 mm

1530 mm
1730 mm
2030 mm

2030 mm

Bet kokio aukščio

nESTANDARTINIAI GAMINIAI (pagal užsakymą)
Nestandartinės Spalvos

—

Tamsaus medžio
Antracito

Šviesaus medžio
Tamsaus medžio
Antracito

Pastelinė žalia
Pastelinė pilka
Juoda

Galimi nestandartiniai aukščiai

—

Bet kokio aukščio (išskyrus 630 mm)

Bet kokio aukščio (išskyrus 630 mm)

—
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Montuojant tvorą su uždengiamuoju užpildu būtina atkreipti dėmesį į stulpų tipą ir montavimo būdą (saugumo sumetimais). Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su mumis.

