Tvoros panelės

Nylofor® 3D Pro

Nylofor® 3D PRO yra aukštos
kokybės tvorų sistema su
2,5 m pločio panelėmis

Privalumai
Tvirtumas
Preciziškai suvirintos panelės su stačiakampio formos akimis ir horizontaliomis standumo briaunomis garantuoja

ir plačiu stulpų asortimentu.

ypatingą tvirtumą.

Ši sistema pasižymi

Ilgaamžiškumas

ilgaamžiškumu, greitu

Betafence padengimo technologija yra moderni ir užtikrina ypač ilgą tarnavimo laiką. Tvoros segmentai

ir patogiu montavimu, puikiu

PVC danga.

kainos ir kokybės santykiu.

pagaminti iš cinkuotos vielos, kuri padengiama specialiu sluoksniu, užtikrinančiu puikų sukibimą su viršutine

Puikus kainos ir kokybės santykis
Nylofor® 3D PRO už nedidelę kainą garantuoja aukštą kokybę ir tvirtumą.
Užbaigta sistema
Sistemą sudaro įvairių aukščių plokštės, pritvirtintos prie stulpų (EL, stačiakampių su apkabomis, Bekafix®
arba Quixolid®) Prie tvorų sistemos siūlomas platus naujoviškų atveriamų ir slenkamųjų vartų pasirinkimas.

Pritaikymas
• Gamyklos
• Sandėliai
• Logistikos terminalai
• Karinės bazės
• Geležinkelio bėgiai
• Keliai
• Greitkeliai
• Oro uostai
• Jūrų uostai

Stulpeliai
Stačiakampių stulpelių sistema EL
Prie stulpelių panelės tvirtinamos specialiais varžtaiskabliais ir veržlėmis su nulaužiamomis galvutėmis,
o viena su kita sujungiamos naudojant metalinius
fi ksatorius. Tvirtinimo detalės pagamintos iš
nerūdijančio plieno. Suvirintuose stačiakampio formos
stulpeliuose (60 x 40 x 1,5 mm) yra varžtams
ir plastikiniams antgaliams skirtos angos.

Panelės
Panelių plotis siekia 2500 mm, o aukštis labai įvairus: nuo 1030 iki 2430 mm.
Vienoje panelių pusėje yra vertikalūs 30 mm strypų galiukai, kuriuos galima
uždėti tiek viršuje, tiek apačioje.
Horizontalios standumo briaunos panelėms suteikia papildomo tvirtumo.
Akių matmenys: 200 x 50 mm.
Akys ties standumo briaunomis: 100 x 50 mm.
Vielos skersmuo – 5 mm.
Vartai
Nylofor® 3D PRO sistema yra visiškai užbaigta.
Galima įrengti aukštos technologijos, saugius Egidia®, Nylofor® arba Robusta®
viengubus ir dvigubus atveriamus bei slenkamus vartus.

Stulpai su apkabomis
Stačiakampiai plieniniai stulpai, 40 x 60 x 1,5 mm,
be kiaurymių.
Stačiakampės apkabos: plokštės tvirtinamos prie dviejų
priešingų stulpo pusių plieninėmis apkabomis.
Apkabos iš nerūdijančio plieno: plokštės užkabinamos
ant apkabų, o tada tvirtinamos prie stulpo krašto.

Bekafix® stulpelių sistema
Specialiais fi ksatoriais, pagamintais iš poliamido arba
metalo (apsauga), panelės šonu tvirtinamos prie
stulpelių. Ant “H” formos suvirintų vamzdinių stulpelių
(70 x 44 mm) uždėtas plastikinis antgalis.

Padengimo technika
Panelės pagamintos iš cinkuotų vielų (mažiausiai 25 g/m2).
Išankstinio apdorojimo procesas užtikrina idealų PVC dangos sukibimą su
produkto paviršiumi. Stulpeliai cinkuoti ir iš vidaus, ir iš išorės (mažiausias
sluoksnis sudėjus abi puses kartu – 275 g/m2) pagal Europos standartą 10326.
Po to yra uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai yra padengti
plastiku (mažiausiai 60 mikronų).
Spalvos
Žalia RAL 6005, balta RAL 9010 ir antracitas
aukščiams 1530, 1730 ir 1930 mm).

BF 7016M (galima tik

Stulpų sistema Quixolid®
Plokštės montuojamos prie stulpo kraštų –
užkabinamos ant specialių lizdų ir apsaugomos
metalinėmis juostelėmis. Nereikia jokių papildomų
tvirtinimo elementų. H profilio 75 x 50 mm matmenų
plieniniai stulpai yra su plastikiniais dangteliais.
Tvoros segmentus taipogi galima montuoti ant Bekafix® Super stulpų
Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems
stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.
Nylofor® 3D Pro AsortImentAS
Tvoros
aukštis
[mm]

Panelių
išmatavimai,
plotis x aukštis
[mm]

Standumo
briaunų
skaičius
panelėje

Stulpelio
ilgis
[mm]

1100

2500 x 1030

2

1300

2500 x 1230

2

1600

2500 x 1530

1800

Fiksatorių skaičius
EL stulpeliai
Fiksatoriai
(panelėje)

Sraigtai
(stulpeliams)

1500

4

3

1700

5

3

3

2000

5

2500 x 1730

3

2200 (2400*)

2000

2500 x 1930

3

2100

2500 x 2030

2500

2500 x 2430

Stulpai su
apkabomis

Bekafix® stulpeliai
Tarpiniame ir
kampiniame
stulpelyje

Galiniame
stulpelyje

2

4

2

3

4

2

4

3

6

3

6

4

4

6

3

2400 (2600*)

6

5

4

8

4

4

2600

6

5

4

8

4

4

3200

8

6

5

8

4

Quixolid®
stulpeliai

Priedų nėra
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* tik EL stulpelių

