
SYSTEM NYLOFOR 2D SUPER

SK¸ADA SI¢ Z CI¢˚KICH

ZGRZEWANYCH PANELI 

O PODWÓJNYCH

POZIOMYCH PR¢TACH. 

TEN PROFESJONALNY

SYSTEM OGRODZENIOWY

ZAPEWNIA ZARÓWNO DU˚Ñ

SZTYWNOÂå ORAZ WYSOKI

STOPIE¡ BEZPIECZE¡STWA.

Zalety

Bardzo du˝a sztywnoÊç 
Panele sà bardzo sztywne dzi´ki zastosowaniu
ci´˝kiej zgrzewanej siatki o podwójnych
poziomych drutach. Nylofor 2D Super posiada
dodatkowy pr´t poziomy.

Wysoki stopieƒ zabezpieczenia 
Nylofor 2D Super, dzi´ki ma∏ym oczkom siatki
oraz ci´˝kim pr´tom jest zalecany jako system
ogrodzeniowy w miejscach, w których bezpie-
czeƒstwo jest sprawà podstawowà. W po∏àcze-
niu z koncepcjà systemu Bekasport jest ideal-
nym rozwiàzaniem dla boisk i placów zabaw.

Bardzo wysoka trwa∏oÊç 
Technologia powlekania stosowana przez 
firm´ Betafence zapewnia bardzo wysokà
trwa∏oÊç. Po ocynkowaniu elementy powle-
kane sà proszkiem poliestrowym. 
GruboÊç pow∏oki poliestrowej 
wynosi minimum 
100 mikrometrów.

Kompletny system 
System sk∏ada si´ z paneli o ró˝nej 
wielkoÊci oczek oraz o ró˝nych wysokoÊciach,
s∏upów z dostosowanym systemem
mocujàcym a tak˝e z bram skrzyd∏owych.
Wszystkie elementy zapewniajà szybki 
i profesjonalny monta˝.

Nylofor® 2D Super



Panele
Panele wykonane sà z ci´˝kiej zgrzewanej
siatki o szerokoÊci 2500 mm i o ró˝nych
wysokoÊciach. Panele sà bardzo sztywne
i bezpieczne ze wzgl´du na zastosowanie
podwójnych pr´tów poziomych. Panele 
sà jednostronnie zakoƒczone ostrymi koƒ-
cówkami o d∏ugoÊci 30 mm, które mo˝na
umieÊciç u góry lub na dole ogrodzenia.

Standardowy wymiar oczka 
Nyloforu 2D Super to 200 x 50 mm.
Dodatkowo dla wysokoÊci 1030 oraz 
2030 mm dost´pne oczka: 200 x 100 mm. 

Bramy
System Nylofor 2D Super uzupe∏niajà 
bezpieczne i nowoczesne bramy typu
Nylofor i Robusta: jednoskrzyd∏owe lub
dwuskrzyd∏owe, uchylne lub przesuwne. 

Technika powlekania
Panele wykonane sà z ocynkowanych
drutów (min. 40g/m2). Zastosowany proces
przygotowania powierzchni zapewnia dos-
kona∏à przyczepnoÊç pow∏oki poliestrowej
do pod∏o˝a. Po ocynkowaniu elementy
powlekane sà proszkiem poliestrowym.
GruboÊç pow∏oki poliestrowej wynosi
minimum 100 mikrometrów. S∏upy 
sà ocynkowane wewnàtrz i na zewnàtrz 
(min. gruboÊç pow∏oki 275g/m2 z obu stron),
zgodnie z normà EN 10147. Po ocynkowaniu
s∏upy pokrywane sà proszkiem poliestrowym
(min. 60 mikrometrów).

S∏upy
System s∏upów o przekroju
prostokàtnym typ DL
Panele sà mocowane na s∏upie za pomocà
z∏àczek i Êrub zabezpieczajàcych. 
Spawane s∏upy o profilu 60 x 40 x 1,50 mm
posiadajà otwory do zamocowania paneli 
za pomocà z∏àczek i sà wyposa˝one 
w plastikowe kapturki.   

Kolory
Zielony RAL 6005
Ocynk ogniowy

Inne kolory dost´pne na zamówienie.

Zastosowanie
Nylofor 2D Super ze wzgl´du 
na du˝à sztywnoÊç oraz wysoki
stopieƒ zabezpieczenia jest zalecany
jako ogrodzenie szkó∏, placów zabaw,
parków i placów zabaw, budynków
u˝ytecznoÊci publicznej oraz fabryk 
i magazynów, lotnisk i obiektów
wojskowych. Dzi´ki dodatkowym
poziomym pr´tom  Nylofor 2D Super
jest szczególnie polecany jako
zabezpieczenie obiektów sportowych.  

D A N E  T E C H N I C Z N E

Ârednica drutu
pozioma

2 x 8 mm
pionowa

6 mm

SYSTEM NYLOFOR 2D SUPER 
IloÊç mocowaƒ na s∏up

IloÊç z∏àczek 

3
3
4
4
4
5
6

IloÊç Êrub 

6
3
8
4
4
5
6

WysokoÊç 
s∏upa
(mm)

1500
1700
2000
2200
2400
2600
3200

Profil
s∏upa
(mm)

60 x 40 x 1,50
60 x 40 x 1,50
60 x 40 x 1,50
60 x 40 x 1,50
60 x 40 x 1,50
60 x 40 x 1,50
60 x 40 x 1,50

S∏up DLWymiary paneli 
szer. x wys.

(mm)

2500 x 1030
2500 x 1230
2500 x 1430
2500 x 1630
2500 x 1830
2500 x 2030
2500 x 2430

WysokoÊç
ogrodzenia

(mm)

1030 (1)

1230
1430
1630
1830
2030 (1)

2430

systemy panelowe

(1) dla Nyloforu 2D Super tak˝e oczko 200 x 100 mm

NYLOFOR 2D SUPER (WERSJA ZAGI¢TA)
Nylofor 2D Super

Cz´Êç prosta
(mm)

2070

2270

Cz´Êç zagi´ta
(mm)

390

390

Wymiary paneli szer. x wys.
(mm)

2500 x 1430
+2500 x 1030 (cz´Êç zagi´ta) 

2500 x 1630
+2500 x 1030 (cz´Êç zagi´ta)   

Wys. s∏upa =
s∏up + rami´
zagi´te 45°

2700
+370
3000
+370

Profil s∏upa
(mm)

60 x 40 x 1,50
80 x 40 x 2,50
60 x 40 x 1,50
80 x 40 x 2,50

IloÊç
mocowaƒ

6
+2
7

+2

WysokoÊç ogrodzenia

Dystrybutor:


