Tvoros panelės

Nylofor® F

Nylofor® F sistemą sudaro
panelinė tvora, pagaminta iš tvirtų
stačiakampių, suvirintų akių su

Privalumai
Tvirtumas
15 x 6 mm dydžio horizontalūs strypai panelėms suteikia ypatingo stiprumo. Siekiant papildomo saugumo,

horizontaliais, plokščiais strypais,

Nylofor® F taip pat galima įsigyti su įsuktais prailginimo strypais.

ir specialių stulpelių su tvirtinimo

Ilgaamžiškumas

sistema.

Cinkavimu sukuriama ypač aukšta kokybė: stulpelius padengus cinko sluoksniu (vidinėje ir išorinėje pusėje),
ant jų uždedama mažiausiai 60 mikronų storio, puikiai sukimbanti poliesterio danga.
Greitas įrengimas
Nylofor® F tvirtinimo sistema (trys sistemos) užtikrina greitą ir profesionalų įrengimą.
Užbaigta sistema
Nylofor® F sistema yra profesionali sistema, susidedanti iš įvairaus aukščio panelių, EL, Bekafix® ir Bekafix®
Super stulpelių ir plataus originalių Nylofor®, Egidia® arba Robusta® tipo atveriamų bei slenkančių vartų
asortimento.

Pritaikymas
• Parkams
• Mokykloms
• Žaidimų ir sporto aikštelėms
• Visuomeniniams pastatams
• Gamykloms ir dirbtuvėms
• Oro uostams
• Kariniams objektams

Stulpeliai
Stulpų sistema D
Suvirinti stačiakampiai stulpai (60 x 40 x 1,5 mm) su M6
įvorėmis. Yra 2 šios sistemos tvirtinimo būdai:
• su apkabomis (DL tipas)
• su U formos dengiamosiomis plokštėmis (D tipas)
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.
Bekafix® stulpelių sistema
Naudojant specialius fiksatorius, pagamintus iš
poliamido arba metalo (apsauga), panelės šoniniu būdu
yra pritvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose,
vamzdiniuose, H formos stulpeliuose (70 x 44 mm) yra
plastikinis antgalis.
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.

Panelės
Panelių plotis yra 2500 mm, o aukštis – nuo 630 iki 2030 mm.
Vienoje pusėje panelės turi vertikalius 30 mm aukščio strypų galiukus, kuriuos
galima uždėti tiek viršuje, tiek apačioje.
Akies matmenys – 200 x 50 mm.
Cinkuoti strypai, kurių minimali danga siekia 40 g/m2, yra ypač tvirti:
horizontalių strypų skersmuo yra 15 x 6 mm, o vertikalių strypų – 5 mm.
Vartai
Nylofor® F sistemą užbaigia saugūs ir aukštos technologijos Nylofor®,
Egidia® arba Robusta® tipo vartai: viengubi arba dvigubi atveriami bei
slenkantys vartai.  
Padengimo technika
Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Dėl idealaus sukibimo su poliesterio
sluoksniu (mažiausiai 100 mikronų) uždedamas rišamasis sluoksnis.
Stulpeliai yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m2
sudėjus abi puses kartu) pagal Europos standartą 10326.
Po to uždedamas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengiami
plastiku (mažiausiai 60 mikronų).
Spalvos
Žalia RAL 6005, balta RAL 9010.
Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems
stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

Aptvėrimo aukštis
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