Słupy
Bekafix® Ultra
Szczegóły dot. produktu

Słupy
Słupy profilowane o podwyższonej sztywności do zastosowań wymagających
średniego lub wysokiego poziomu zabezpieczenia o doskonałym stosunku
jakości do ceny.

KORZYŚCI

Słupy serii Bekafix Ultra zachowują wszystkie korzyści standardowych słupów Bekafix,
a dzięki znaczącemu zwiększeniu swojej bezwładności zwiększa się ich zakres zastosowań.

• Szybki montaż
• Płyty betonowe utrzymywane są bezpośrednio pomiędzy słupami bez płyt mocujących
• Akcesoria identyczne ze stosowanymi w standardowych słupach Bekafix
• 10 lat gwarancji w warunkach ekstremalnych

Profil
• Słupy rurowe o profilu litery H i przekroju 70 x 44 mm, grubość płyty: 1,75 mm
• Z otworami centralnymi o rozstawie 15 cm do mocowania za pomocą specjalnych metalowych zacisków
zabezpieczających ze śrubami
• Z otworami bocznymi do pozycjonowania i mocowania paneli za pomocą zacisków mocujących
• I/V: 7,29 cm3 | granica plastyczności: 550 MPa | wytrzymałość względna: 401
• Kapturki z haczykiem do zawieszania paneli ułatwiające instalację

Akcesoria (identyczne ze stosowanymi w standardowych słupach Bekafix)
• System mocowania: zacisk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, jako opcja, jednokierunkowe śruby
zabezpieczające lub standardowe zaciski z .P
• Kleszcze montażowe Bekafix
• Mocowanie pająkowe do montażu paneli Securifor
• Płyta podstawy do montażu na płytkach lub podłożu betonowym
• Element łączący do tworzenia ramienia łukowego do paneli lub przedłużenia
• Pojedyncze lub podwójne ramię łukowe do słupów Bekafix

Produkty zgodne
Wszystkie panele Nylofor
(w superpozycji) o wys. do 4 m
Panele CreaZen
Panele Securifor o wys. do 3 m

Technologia powlekania
Magnelis®: wewnątrz i na zewnątrz i powłoka poliestrowa (min. 100 mikronów)

Kolory
Zielony RAL 6005, czarny RAL 9005, antracyt RAL 7016 i biały RAL9010
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SŁUPY BEKAFIX ULTRA®
Wysokość ogrodzenia
[mm]

Długość słupa
[mm]

Liczba mocowań
na słup pośredni

Liczba mocowań
na słup końcowy

* do montażu w betonie lub płycie podstawy można stosować ten sam słup.
Inne wysokości dostępne na zamówienie.

Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów ogrodzeń, kontroli dostępu i detekcji w ramach ochrony obwodowej. Wszystkie firmy Betafence oraz wszystkie
nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do PRÆSIDIAD Group Limited. Modyfikacje produktów i asortymentu podlegają zmianom bez uprzedzenia.
Jako dumna marka PRÆSIDIAD, Betafence stanowi część światowej sieci współpracującej z firmami Guardiar i Hesco jako lider w systemach i rozwiązaniach z zakresu
ochrony obwodowej. Bliższe informacje dostępne pod adresem praesidiad.com

betafence.pl/kontakt

