Panele
Panele wykonane są z ciężkiej, zgrzewanej siatki o wysokim stopniu zabezpieczenia o szerokości 2518,6 mm oraz o wysokości 2010,6 lub 2417 mm. Kilka
paneli można zamontować jeden nad drugim. Dostępne są również panele
o całkowitej wysokości 6,30 m. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oczko siatki ma wymiary 12,7 x 76,2 mm. Duża średnica drutu (4 mm)
gwarantuje totalną ochronę.
Testy przeprowadzone przez specjalistyczne komórki policji wykazały,
że opóźnienie wywołane przez system Securifor® jest 40 krotnie dłuższe niż
w przypadku innych systemów ogrodzeniowych i cztery razy dłuższe niż
w przypadku siatki zgrzewanej.
System został przetestowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa w kilku
krajach europejskich.

Słupy
System słupów o proﬁlu prostokątnym
z akcesoriami montażowymi.
Słupy są wyposażone w nitogwinty do montażu 2 paneli
w linii prostej. Słupy narożne posiadają 1 rząd insertów
na sąsiadujących ściankach do montażu 2 paneli
w narożniku. Proﬁl słupów pośrednich, końcowych
i narożnych: 80 x 60 x 2,5 mm.
System słupów Bekasecure®.
Wysokiej jakości stal oraz unikalny proﬁl słupa
zapewniają wyjątkową wytrzymałość, wysoki stopień
zabezpieczenia prezy zachowaniu łatwego montażu.
W słupach znajdują się 2 rzędy podwójnych otworów
o wymiarach 10 x 20 mm, które służą do mocowania
paneli i listew za pomocą śrub bezpieczeństwa
wykonanych ze stali nierdzewnej.

Bramy
System Securifor® uzupełniają odpowiednie bramy z wypełnieniem panelami
Securifor®.
Technologia powlekania
Panele wykonane z ocynkowanego drutu (min. 40 g/m2). Zastosowany proces
przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki
poliestrowej do podłoża. Wszystkie elementy wykonuje się ze stali ocynkowanej, a następnie malowanej metodą proszkową (minimalna grubość warstwy to
100 mikrometrów). Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna
warstwa to 275 g/m2, łącznie z obu stron), zgodnie z normą Euro 10326.
Po ocynkowaniu słupy pokrywane są powłoką PVC (min. 60 mikronów).

Opcja
Górną część paneli można wzmocnić ceownikiem o wymiarach
35 x 15 x 2520 mm
Kolory
Standardowy kolor: zielony RAL 6005.
Inne kolory dostępne na życzenie.

SYSTEM SECURIFOR®
Wysokość ogrodzenia
[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys.
[mm]

Przekrój słupa
[mm]

2000

2518,6 x 2010,6

80 x 60 x 2,50

2400

2518,6 x 2417,0

80 x 60 x 2,50

Wysokość słupa
[mm]

Przekrój podstawy
[mm]

Długość listwy
[mm]

2600

-

-

3100

-

-

Słupy o proﬁlu prostokątnym z akcesoriami montażowymi

Słupy Bekasecure® z listwą — do zabetonowania
3000

2518,6 x 3001,2

140 x 115 x 3,00

3800

-

3050

3650

2518,6 x 3674,3

140 x 115 x 3,00

4450

-

2060+1730

4000

2518,6 x 4004,5

140 x 115 x 3,00

4800

-

2060+2060

słupy Bekasecure® z listwą
2518,6 x 4004,5

140 x 115 x 3,00

4065

230 x 230 x 15

2060+2060

4700

2518,6 x 4690,3

140 x 150 x 5,00

4730

300 x 300 x 20

2390+2390

5300

2518,6 x 5325,3

140 x 150 x 5,00

5390

300 x 300 x 20

3050+2390

6000

2518,6 x 6011,1

140 x 150 x 5,00

6050

300 x 300 x 20

2060+2060+2060

Panele

4000
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