
NYLOFOR 3D 

STANOWI WIZYTÓWK¢ 

FIRMOWÑ BETAFENCE NA

RYNKU OGRODZE¡.

KOMPLETNY SYSTEM

OGRODZENIOWY 

ZAPEWNIA OPTYMALNE

BEZPIECZE¡STWO. 

Zalety 

Du˝a sztywnoÊç 
Ci´˝kie, zgrzewane panele o prostokàtnych
oczkach i poziomym profilowaniu zapewniajà
wysoki poziom sztywnoÊci. 

D∏ugotrwa∏e u˝ytkowanie
Technologia powlekania firmy Betafence
nale˝y obecnie do najnowoczeÊniejszych 
na Êwiecie i zapewnia d∏ugotrwa∏e
u˝ytkowanie. Po ocynkowaniu panele
pokrywane sà warstwà proszku poliestrowego 
o minimalnej gruboÊci 100 mikrometrów. 

Kompletny system 
System sk∏ada si´ z paneli o ró˝nych
wysokoÊciach montowanych na kilku
rodzajach s∏upów, ze specjalnymi systemami
mocowania. Wszystkie typy dost´pne sà
z odpowiednimi akcesoriami i szerokà gamà
bram skrzyd∏owych i przesuwnych. 

Szybki monta˝ 
Wszystkie elementy zosta∏y opracowane 
w taki sposób, aby zapewniç profesjonalny,
∏atwy i szybki w monta˝u produkt.

Nylofor® 3D



Dystrybutor:

System s∏upów o przekroju
prostokàtnym na obejmy 

Panele mocowane sà do boków
s∏upa za pomocà prostokàtnych
obejm dwudzielnych, ∏àczonych
ze sobà przy u˝yciu Êrub
samozrywalnych. Obejmy
wyst´pujà w trzech rodzajach:

poÊrednie, koƒcowe i naro˝ne. 
Spawane s∏upy o przekroju prostokàtnym 
(60 x 40 x 1,5 mm) wyposa˝one 
w plastikowy kapturek. 

System s∏upów o przekroju
prostokàtnym Nylofor typ 1 

Panele zainstalowane sà 
do przedniej strony s∏upa 
za pomocà z∏àczek i Êrub
hakowych. Spawane s∏upy 
o przekroju prostokàtnym 
(60 x 40 x 1,5 mm) posiadajà

otwory do mocowania paneli i przykryte 
sà plastikowym kapturkiem. 

Technika powlekania 
Panele wykonane sà z ocynkowanych
drutów (min. 40g/m2), a nast´pnie malowane
metodà proszkowà. Zastosowany proces
przygotowania powierzchni zapewnia
doskona∏à przyczepnoÊç pow∏oki
poliestrowej do pod∏o˝a. GruboÊç pow∏oki
poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów.  
S∏upy sà ocynkowane wewnàtrz i na
zewnàtrz (minimalna gruboÊç pokrycia 
275g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normà
EN 10147. Nast´pnie nak∏adana jest
warstwa podk∏adowa i ostatecznie s∏upy
pokrywane sà proszkiem poliestrowym 
(min. 60 mikrometrów).

Kolory 
Zielony RAL 6005 
Ocynk ogniowy

Inne kolory dost´pne na zamówienie.

Panele 
Panele o szerokoÊci 2500 mm i wysokoÊci
od 630 do 2430 mm. 
Panele sà jednostronnie zakoƒczone ostrymi
pionowymi koƒcówkami o d∏ugoÊci 30 mm,
które mo˝na umieÊciç u góry lub na dole
ogrodzenia. 
Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 
100 x 50 mm w miejscu profilowania. 
Grube druty o Êrednicy 5 mm zapewniajà
bardzo wysoki poziom sztywnoÊci. 

Bramy 
Nylofor 3D jest kompletnym systemem
stanowiàcym optymalne zabezpieczenie
dzi´ki nowoczesnym bramom skrzyd∏owym
i przesuwnym Robusta i Nylofor. 

S∏upy i monta˝ 
System Nylofor 3D mo˝na zmontowaç 
z 4 ró˝nymi systemami s∏upów: 

System s∏upów Bekafast 
Panele Nylofor 3D montowane
sà do boków s∏upa Bekafast 
bez stosowania jakichkolwiek
akcesoriów. Doskona∏e umo-
cowanie cz´Êci profilowanych
panelu w profilu s∏upa. 

S∏upy Bekafast (o przekroju 60 x 50 mm)
zakoƒczone sà plastikowym kapturkiem. 

System s∏upów Bekafix 
Panele sà montowane 
sà na s∏upie z boku za pomocà
specjalnych z∏àczek wykonanych
z poliamidu lub metalu. 
Spawane s∏upy o profilu
rurowym (70 x 45 mm) 

w kszta∏cie litery H przykryte sà plastikowym
kapturkiem. 

Zastosowanie
System Nylofor 3D jest szczególnie
polecany do profesjonalnego
grodzenia budynków u˝ytecznoÊci
publicznej, fabryk i warsztatów, szkó∏,
parków boisk i stadionów sportowych
oraz terenów wojskowych.

systemy paneloweD A N E  T E C H N I C Z N E
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2500 x 630
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2500 x 2430

WysokoÊç
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z∏àczki

3 
4 
5 
5 
6 
6 
8 

SYSTEM NYLOFOR 3D
Liczba mocowaƒ na s∏up

S∏up Bekafast S∏up Bekafix Nylofor typ 1
S∏up 
na 

obejmy

* Bekafast 1100 mm


