Tvoros panelės

Nylofor® 3-M

Nylofor® 3-M yra užbaigta
profesionali sistema su 3 metrų
panelėmis, skirtomis aptverti
didelius plotus.

Privalumai
Puikus kainos ir kokybės santykis
Ypač ilgos panelės (3 metrai), naudojamos kartu su Quixolid® stulpeliais (stulpeliai be priedų), užtikrina daugiau
nei du kartus mažesnes išlaidas, tačiau garantuoja kokybę ir tvirtumą.
Tvirtumas
Tvirtos suvirintos vielos panelės su stačiakampio formos akimis ir horizontalia standumo briauna užtikrina
ypatingą tvirtumą ir standumą.
Greitas įrengimas
3 metrų ilgio panelių dėka tvora įrengiama itin sparčiai.
Ypač ilgas tarnavimo laikas
Betafence padengimo technologija yra pati moderniausia ir garantuoja ypač ilgą tarnavimo laiką.
Po cinkavimo uždedamas specialus sluoksnis, užtikrinantis visišką sukibimą su viršutiniu PVC sluoksniu.
Užbaigta sistema
Sistemą sudaro įvairaus aukščio panelės, El, Quixolid®, Bekafix® arba Bekafix® Super stulpeliai su specialia
tvirtinimo sistema, pritaikyti priedai bei platus atveriamų ir slenkančių vartų asortimentas.

Pritaikymas
Ilgų nuotolių aptvėrimui
• Geležinkelių bėgiai
• Greitkeliai
• Oro uostai

Stulpeliai
Stačiakampių stulpelių sistema EL
Tvoros segmentai tvirtinami priekinėje stulpelio pusėje
specialiais nerūdijančio plieno kabliais ir nulaužiamais
varžtais. Metaliniai stačiakampio formos
(60 x 40 x 1,5 mm) stulpeliai su skylėmis panelių
tvirtinimui ir plastikiniu dangteliu užtikrina greitą
ir kokybišką aptvėrimo sistemos montavimą.
Bekafix® stulpelių sistema
Naudojant specialius fiksatorius, pagamintus iš
poliamido arba metalo (apsauginiai spaustukai), panelės
šoniniu būdu pritvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose,
vamzdiniuose, H formos stulpeliuose (70 x 44 mm) yra
plastikinis antgalis.
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.

Panelės
Panelių plotis – 3000 mm, o aukštis – nuo 1230 iki 2430 mm.
Vienoje panelių pusėje yra 30 mm ilgio vertikalūs, apverčiami strypo galiukai
(galima naudoti tiek viršuje, tiek apačioje).
Akies dydžiai – 200 x 50 mm ir 100 x 50 mm strypų standumo briaunų
atkarpose.
5 mm skersmens tvirti strypai užtikrina ypatingą standumą bei tvirtumą.
Vartai
Nylofor® 3-M sistema yra užbaigta, o optimali apsauga sukuriama
naudojant aukštos technologijos atveriamus ir slenkančius Nylofor®
ir Robusta® vartus.
Padengimo technika
Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Išankstinis apdorojimas užtikrina idealų
PVC sluoksnio sukibimą su produkto paviršiumi.
Stulpeliai yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m2
kartu sudėjus abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to yra uždėtas
rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengti plastiku (mažiausiai
60 mikronų).
Spalvos
Žalia RAL 6005.

Bekafix® Super stulpų sistema
Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto lygio
saugumas: tokiu atveju rekomenduojami Bekafix® Super
stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis
apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais.
Vamzdeliniai virinti H formos stulpai (100 x 54 mm) su
pragręžtomis angomis segmentams tvirtinti. Stulpai
pristatomi su plastiko dangteliais.
Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems
stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.
Nylofor® 3-M asortimentas
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