
Egidia®

Bekafor Classic

Furtki
Furtki Egidia Bekafor Classic oferują doskonały stosunek ceny do jakości. Można je 
idealnie stosować w systemach ogrodzeń Bekafor Classic.

KORZYŚCI

Uniwersalny kierunek otwierania
Furtki Egidia Bekafor Classic można otwierać w dwóch kierunkach: w prawo do wewnątrz lub w lewo na zewnątrz.

Łatwy i szybki montaż
Konstrukcja furtek Egidia Bekafor Classic umożliwia ich szybki i łatwy montaż.

Estetyczna konstrukcja
- Rama spawana pod skosem
- Wysoka jakość akcesoriów (zamek / zawiasy łapacz/zaczep zamka)
- Wypełnienie idealnie komponuje się z ogrodzeniem

Możliwe opcjonalne dodatki
- Zaczep elektromagnetyczny
- Oddzielne płyty podstawy 
- Złaczki do ogrodzenia
- Bolec dolny

Szczegół produktu

FunkcjonalnościZastosowania



Rama

Sztywna i wysokiej jakości konstrukcja z kwadratowych rur stalowych o wymiarach 
40 x 40 mm
.

Słupki

Kwadratowe słupki wykonane z rur spawanych o przekroju 60 x 60 mm. Słupki 
wyposarzone w czarne kapturki z PCV.

Powłoki

Furtki Egidia Bekafor Classic mają powłokę z farby poliestrowej.

Kolory

zielony RAL 6005/antracytowy metaliczny BF7016M

Oznaczenie CE

Furtki mają oznaczenie CE. Oznacza to, że �rma Betafence gwarantuje, że furtki 
zostały wyprodukowane 
zgodnie z przepisami dotyczącymi znaków CE, określonymi 
w rozporządzeniu UE w sprawie produktów budowlanych (nr 305/2011). 

Producent udostępnia deklarację właściwości użytkowych dla tego rodzaju furtki, 
która ma numer DoP-Beta-011. Numer jest zapisany na etykiecie CE. Zawartość tej 
deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć i wydrukować na następującej stronie: 
betafence.com/en/ce-documentation

•

Zamawianie

Furtki Egidia Bekafor Classic można zamawiać wybierając:
• Osobne elementy: skrzydła, słupki, akcesoria;
• Zestawy: kompletna furtka.  
•

Opcje

Kompletna furtka (niezłożona fabrycznie) = zestawy

• Na podstawie wyboru wymaganych elementów z naszych magazynów (słupki, skrzydła 
i akcesoria) 

• Furtka do montażu przez klienta
• Pakowane po jednej sztuce na palecie

Uniwersalny zaczep furtki wykonany 
z aluminium

Wbudowany zamek ze stali 
nierdzewnej z szyldami 
i klamkami aluminiowymi

Trwałe zawiasy M16 ocynkowane 
ogniowo i łatwe w regulacji

• Podstawa na montażu na 
betonie

• Złącza ogrodzenia• Moduł 2 
(zaczep elektryczny)

ASORTYMENT FURTKI POJEDYNCZEJ EGIDIA BEKAFOR CLASSIC

Szerokość nominalna

mm

Wysokość nominalna

mm

Słupki furtki

mm

Długość słupka furtki

mm

Swobodne przejście = odległość między 

słupkami w mm

Odległość między środkami słupków

mm

1000

1022 60 x 60 x 1,5 1700

1035 1095
1222 60 x 60 x 1,5 1900
1522 60 x 60 x 2 2200
1722 60 x 60 x 2 2400
2022 60 x 60 x 2 2700

* Odległość między spawanymi prętami pionowymi wypełnienia ramy: 110 mm – ** Wysokość furtki <1,50 z prętami skierowanymi do dołu

betafence.com/contact

Betafence jest światowym liderem na rynku rozwiązań ogrodzeniowych, systemów kontroli dostępu i detekcji do ochrony obwodowej. Wszystkie �rmy i nazwy produktów Betafence to 
znaki handlowe PRÆSIDIAD Group Limited. Mody�kacje produktów i asortymentu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Firma Betafence to marka PRÆSIDIAD, o czym mówi z dumą, wchodząca w skład światowej sieci oraz współpracująca z �rmami Guardiar i Hesco, które są liderami w zakresie systemów i 
rozwiązań ochrony obwodowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie praesidiad.com.
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Tel.: +1 972 878 7000

Bliski Wschód
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Tel.: +971 04 6091122
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Paarl, 7646
Tel.: +27 021 868 7300




