
NYLOFOR MEDIUM 

TO WYSOKIEJ JAKOÂCI

KOMPLETNY SYSTEM

OGRODZENIOWY,

ZAPEWNIAJÑCY

D¸UGOTRWA¸E

U˚YTKOWANIE PRZY

NISKICH NAK¸ADACH.  

Zalety

SztywnoÊç i jakoÊç
Panele z ci´˝kiej zgrzewanej siatki
o prostokàtnych oczkach i poziomym
profilowaniu, nadajàcym wysokà sztywnoÊç
ogrodzenia. System Nylofor Medium zapewnia
wysokà jakoÊç przy niskich nak∏adach. 

D∏ugotrwa∏e u˝ytkowanie 
Druty sà ocynkowane, zgrzewane i pokryte
proszkiem poliestrowym. S∏upy sà
ocynkowane wewnàtrz i na zewnàtrz
oraz malowane metodà proszkowà, 
wyposa˝one w plastikowe kapturki. 

Szybki i prosty monta˝ 
Elementy doskonale harmonizujà ze sobà
pozwalajzac na profesjonalny monta˝
ogrodzenia przy zachowaniu wysokiej jakoÊci. 

Kompletny system 
System sk∏ada si´ z paneli o ró˝nych
wysokoÊciach, s∏upów Bekafix lub Bekafast 
ze specjalnym mocowaniem, dostosowanymi
akcesoriami oraz szerokim asortymentem
nowoczesnych bram skrzyd∏owych
i przesuwnych.

Nylofor® Medium



System s∏upów o przekroju
prostokàtnym Nylofor typ 1 

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

otwory do mocowania paneli i wyposa˝one
sà  w plastikowy kapturek.

System s∏upów o przekroju
okràg∏ym na obejmy

Panele montowane sà do boków
s∏upa za pomocà okràg∏ych
obejm dwudzielnych, ∏àczonych
ze sobà przy u˝yciu Êrub
samozrywalnych. S∏upy ze stali
czarnej o Êrednicy 42 lub 48 mm 

i gruboÊci Êcianki 1,5 mm, pokryte pow∏okà
poliestrowà, wyposa˝one w plastikowy
kapturek.

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. 
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 

Panele 
Panele o szerokoÊci 2500 mm sà dost´pne
w ró˝nych wysokoÊciach: od 1030 do
2030 mm. Panele sà jednostronnie
zakoƒczone ostrymi koƒcówkami drutów 
o d∏ugoÊci 30 mm, które mo˝na umieÊciç 
u góry lub na dole ogrodzenia. 
Poziome profilowanie nadaje panelom 
du˝à sztywnoÊç. 
Wymiar oczka: 100 x 50 mm. 
Ârednica drutu: 4,5 mm. 

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

S∏upy i mocowanie  
System s∏upów Bekafast 

Panele Nylofor Medium
montowane sà do boków s∏upa
Bekafast bez stosowania
jakichkolwiek akcesoriów.
Doskona∏e umocowanie 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 na s∏upach montowane
sà z boku za pomocà specjal-
nych z∏àczek wykonanych z po-
liamidu lub metalu. Spawane
s∏upy rurowe (70 x 44 mm)
o przekroju w kszta∏cie H 

przykryte sà plastikowym kapturkiem. 
Mo˝na równie˝ wybraç s∏upy o profilu
kwadratowym. Patrz Nylofor 3D. 

Zastosowanie
Nylofor Medium jest polecany do
profesjonalnego grodzenia parków,
placów zabaw, ogrodów, fabryk 
i warsztatów.

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

WysokoÊç 
ogrodzenia

mm

1030 
1230
1530 
1730 
2030 

Wymiary
paneli 

szer. x wys. 
mm

2500 x 1030 
2500 x 1230
2500 x 1530 
2500 x 1730 
2500 x 2030 

WysokoÊç 
s∏upa
mm

1500 
1700
2000 
2200 
2600 

Liczba 
profilowaƒ 

panelu

2
2
3
3
4

poÊredni 
i naro˝ny

4
4
6
6
8

Êruby
hakowe

3
3
4
4
5

z∏àczki

4
5
5
6
6

koƒcowy

2
2
3
3
4

2
2
3
3
4

SYSTEM NYLOFOR MEDIUM

Liczba mocowaƒ 

S∏upy Bekafix

S∏upy na
obejmy

Nylofor typ 1

Dystrybutor:


