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2 | Systemy słupów Nylofor®

EL

Słupy stalowe o przekroju  
prostokątnym: 60 x 40 mm  
z kapturkiem. Montaż paneli  
na śrubach hakowych.

Bekafix® Super

Słupy stalowe z profilu  
w kształcie litery H:  
100 x 54 mm z kapturkiem.
Montaż paneli na złączkach.

Bekafix®

Słupy stalowe z profilu  
w kształcie litery H:  
70 x 44 mm z kapturkiem.
Montaż paneli na złączkach.

Kwadratowe

Słupy o przekroju  
kwadratowym: 60 x 60 mm  
z kapturkiem.
Montaż paneli na złączkach.

Wytrzymałość i trwałość ogrodzenia nie za-
leży wyłącznie od paneli, ale w dużym stopniu 
również od systemów słupów i akcesoriów. 
Wybrany system słupów determinuje także 
sposób montażu ogrodzenia.



Typ słupa

EL Bekafix® Bekafix® 
Super

Kwadratowe Bekafast® Nylofor®

City
Bekasport® D/DL

Nylofor® 3D

Ty
p 

pa
ne

lu

Nylofor® Medium

Nylofor® 3D Pro

Nylofor® 3-M

Nylofor® 3D Super

Nylofor® F

Nylofor® City

Nylofor® 2D

Nylofor® 2D Super
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Nylofor® City

Słupy stalowe o przekroju  
kwadratowym: 60 x 60 mm  
z kapturkiem.
Montaż paneli na złączkach.

D/DL

Słupy stalowe o przekroju 
prostokątnym: 60 x 40 mm 
z kapturkiem. Montaż paneli  
na złączkach lub listwach.

Bekafast®

Słupy stalowe z profilu  
w kształcie litery H:  
62 x 54 mm z kapturkiem.
Montaż bez użycia akcesoriów.

Bekasport®

Słupy stalowe o przekroju  
prostokątnym: wymiary zależne  
od wysokości słupa.
Montaż paneli na złączkach.

Kompatybilność słupów i paneli



Wysokość ogrodzenia  
[mm]

Wysokość słupa  
[mm]

Liczba złączek Liczba śrub 
hakowych

630 1000 2 3

1030 1500 3 4

1230 1700 3 5

1530 2000 4 5

1730 2400 4 6

2030 2600 5 6

2430 3200 6 8

Asortyment słupów EL
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Profil 
Przekrój prostokątny •	
Z otworami i akcesoriami montażowymi •	
Plastikowy kapturek •	
Profil słupa: 60 x 40 x 1,50 mm (słupy powlekane) •	
Wx: 4,80 cm•	 3 
Profil słupa: 60 x 40 x 2,00 mm (słupy ocynkowane ogniowo) •	
Wx: 6,14 cm•	 3

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  
Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów. 

Kolory
Zielony RAL 6005, ocynk ogniowy. 
Inne kolory na zamówienie. 
Więcej o kolorach na str. 42-43.

1,5

40

60

mm

M8

2 | Systemy słupów:

 2.1  EL

Kompatybilne z systemami paneli:
Nylofor•	 ® 3D
Nylofor•	 ® Medium
Nylofor•	 ® 3D Pro
Nylofor•	 ® 3-M
Nylofor•	 ® 3D Super
Nylofor•	 ® F
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1. MONTAŻ

1.1. MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Na początku ogrodzenia odstęp między słupami powinien wynosić  
230 cm. Panel wystaje wtedy 20 cm poza słup. Odstęp ten potrzebny jest, 
aby połączyć trwale panele ze sobą złączką stalową. Wszystkie następne 
odstępy między słupami wynoszą 251 cm (mierząc od środka do środka 
słupa).

Panele można montować kolcami do góry lub na dół.

1.2. PRZYMOCOWANIE DO SŁUPA

Wszystkie słupy posiadają nawiercone otwory (pod konkretną wysokość 
paneli) dla śrub hakowych. Panel przykłada się do przodu słupa i łączy 
z nim przy pomocy śruby hakowej. Specjalna nakrętka samozrywalna 
skutecznie zapobiega demontażowi elementów ogrodzenia.
Do łączenia paneli ze sobą służą stalowe złączki zaciskowe. 
Jako pomoc do szybkiego spinania paneli stosowane są specjalne 
kleszcze.

1.3. MONTAŻ W NAROŻNIKACH

System EL nie wymaga żadnych specjalnych słupów narożnych. 
Kąt tworzy się łącząc panele złączkami stalowymi. Ostatni słup przed 
narożnikiem powinien być od niego oddalony o ok. 20 – 40 cm, tak aby 
panele wystawały na odpowiednie długości poza słup. W przypadku 
różnych długości elementów należy odpowiednio skrócić panele, tak aby 
pasowały do siebie pod kątem prostym.

1.4. MONTAŻ NA ZBOCZU

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele 
dostosowuje się do różnicy wysokości, a następnie łączy stalowymi 
złączkami. Zaleca się rozpoczęcie montażu od najwyższego punktu.

2. OPCJE I AKCESORIA

  Łącznik płyty betonowej1. 
 Ramię zagięte2. 

2

1
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3
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2 | Systemy słupów:

 2.1  EL



Asortyment słupów Bekafix®
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2 | Systemy słupów:

 2.2  Bekafix®

44

70

mm

Profil 
Słupek o profilu rurowym, w kształcie litery „H” •	
Z wgłębieniem na całej długości słupa (po lewej i prawej stronie) •	
Z trzema nawierconymi otworami do montażu specjalnych klipsów zabezpieczających ze śrubą. •	
Z wybijanymi otworami do ustawienia i zamocowania paneli za pomocą złączek •	
Profil słupa: 70 x 44 mm •	
Wymiar we wgłębieniu: 43 mm •	
Wx: 6,48 cm•	 3 
Grubość ścianki: •	

 2000 mm: 1,25 mm 
 2000 mm: 1,50 mm

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  
Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów. 

Kolory
Zielony RAL 6005 i biały RAL 9010. 
Inne kolory na zamówienie. 
Więcej o kolorach na str. 42-43.

* W przypadku użycia śruby mocującej: 2 dodatkowe zaciski

Kompatybilne z systemami paneli:
Nylofor•	 ® 3D
Nylofor•	 ® Medium
Nylofor•	 ® 3D Pro
Nylofor•	 ® 3-M
Nylofor•	 ® 3D Super
Nylofor•	 ® F
Nylofor•	 ® 2D
Nylofor•	 ® 2D Super

Wysokość ogrodzenia  
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Liczba mocowań na słup 
pośredni i narożny 

Liczba mocowań  
na słup końcowy*

630 1075 2 x 2 1 x 2

1030 1475 2 x 2 1 x 2

1230 1675 2 x 2 1 x 2

1430/1530 1975 2 x 3 1 x 3

1630/1730 2175 2 x 3 1 x 3

1830/1930 2475 2 x 4 1 x 4

2030 2575 2 x 4 1 x 4

2430 3175 2 x 4 1 x 4
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2 | Systemy słupów:

 2.2  Bekafix®

1. MONTAŻ

1.1. MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: słup – panel – słup – panel. 
Do zabetonowania słupów należy wykonać otwory co 252 cm.
Panele można montować kolcami do góry lub w dół.
Na początku panel jest mocowany do słupów z obu stron przy pomocy 
złączek. Potem słupy są umieszczane w otworach i betonowane. 
Następne panele dołączane są sekwencyjnie: panel – słup – betonowanie.

1.2. PRZYMOCOWANIE DO SŁUPA

Panele mocowane są do słupa przy użyciu złączek wciskanych w karby 
słupa. Złączki występują w wersji stalowej i poliamidowej (z tworzywa 
sztucznego), w wielu kolorach dopasowanych do systemów panelowych 
Nylofor®.
Dla większego bezpieczeństwa złączkę można przykręcić do słupa śrubą 
z samozrywalną nakrętką.

1.3. MONTAŻ W NAROŻNIKACH

Większość narożników można utworzyć przy użyciu jednego słupa.
Należy tak umieścić ostatni słup liniowy, by tworzył ten sam kąt z dwoma 
panelami narożnymi. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego 
samego słupa. Przykładowo, dla kąta 90° należy umieścić słup pod kątem 
45° w stosunku do każdego panelu.
Jedynie kąty ostre tworzy się za pomocą dwóch słupów osadzonych w tym 
samym otworze i ustawionych pod odpowiednim kątem.

1.4. MONTAŻ NA ZBOCZU

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele 
dostosowuje się do różnicy wysokości, mocując je wyżej lub niżej na 
słupie. Różnica wysokości pomiędzy dwoma panelami na tym samym 
słupie musi wynosić co najmniej 5 cm. 
Zaleca się rozpoczęcie montażu od najwyższego punktu.

2. OPCJE I AKCESORIA

Płyty betonowe 1. 
Płyta podstawy2. 
Ramię zagięte – podwójne (na max 10 drutów kolczastych) 3. 
Ramię zagięte – pojedyncze, z elementem regulującym 4. 
Kleszcze Bekafix5. ® do mocowania złączek

1 2 3 4
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Wysokość ogrodzenia  
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Liczba mocowań na słup 
pośredni i narożny 

Liczba mocowań  
na słup końcowy*

2030 2600 2 x 4 1 x 4

2430 3200 2 x 4 1 x 4

3100 3800 2 x 6 1 x 6

3600 4300 2 x 7 1 x 7

4100 4800 2 x 8 1 x 8
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2 | Systemy słupów:

 2.3  Bekafix® Super

* W przypadku użycia śruby mocującej: 2 dodatkowe zaciski

Profil
Słup profilowany w kształcie litery „H”•	
Rozmieszczone centralnie co 15 cm otwory do mocowania metalowych złączek ze śrubami•	
Otwory boczne do pozycjonowania i mocowania paneli •	
Przekrój słupa: 100 x 54 mm•	
Grubość ścianki: 2 mm•	
Wx: 14,75 cm•	 3

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  
Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów. 

Kolory
Zielony RAL 6005 i biały RAL 9010. 
Inne kolory na zamówienie. 
Więcej o kolorach na str. 42-43.

54

10
0

mm

Kompatybilne z systemami paneli:
Nylofor•	 ® 3D
Nylofor•	 ® Medium
Nylofor•	 ® 3D Pro
Nylofor•	 ® 3-M
Nylofor•	 ® 3D Super
Nylofor•	 ® F
Nylofor•	 ® 2D
Nylofor•	 ® 2D Super

Asortyment słupów Bekafix® Super
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2 | Systemy słupów:

 2.3  Bekafix® Super
1. MONTAŻ

1.1. MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: słup – panel – słup – panel. 
Do zabetonowania słupów należy wykonać otwory co 252 cm.
Panele można montować kolcami do góry lub w dół.
Na początku panel jest mocowany do słupów z obu stron przy pomocy 
złączek. Potem słupy są umieszczane w otworach i betonowane. 
Następne panele dołączane są sekwencyjnie: panel – słup – betonowanie.

1.2. PRZYMOCOWANIE DO SŁUPA

Panele mocowane są do słupa przy użyciu złączek wciskanych 
w karby słupa. Złączki występują w wersji stalowej i poliamidowej 
(z tworzywa sztucznego), w wielu kolorach dopasowanych do systemów 
panelowych Nylofor®.
Dla większego bezpieczeństwa złączkę można przykręcić do słupa śrubą 
z samozmywalną nakrętką.

1.3. MONTAŻ W NAROŻNIKACH

Większość narożników można utworzyć przy użyciu jednego słupa.
Należy tak umieścić ostatni słup liniowy, by tworzył ten sam kąt z dwoma 
panelami narożnymi. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego 
samego słupa. Przykładowo, dla kąta 90° należy umieścić słup pod kątem 
45° w stosunku do każdego panelu.
Jedynie kąty ostre tworzy się za pomocą dwóch słupów osadzonych w tym 
samym otworze i ustawionych pod odpowiednim kątem.

1.4. MONTAŻ NA ZBOCZU

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele 
dostosowuje się do różnicy wysokości, mocując je wyżej lub niżej na 
słupie. Różnica wysokości pomiędzy dwoma panelami na tym samym 
słupie musi wynosić co najmniej 5 cm. Zaleca się rozpoczęcie montażu od 
najwyższego punktu.

2. OPCJE I AKCESORIA

1. Płyty betonowe
2. Płyta podstawy 
3. Ramię zagięte – pojedyncze (na 3 do 5 drutów kolczastych) 
4. Kleszcze Bekafix® do mocowania złączek

1 2 3
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Wysokość ogrodzenia  
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

Liczba mocowań na słup 
pośredni i narożny 

Liczba mocowań  
na słup końcowy

630 1000 3 6

1030 1500 3 6

1230 1700 4 8

1430/1530 2000 4 8

1630/1730 2200 5 10

1830/1930 2400 5 10

2030 2600 6 12

2430 3200 7 14
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2 | Systemy słupów:

 2.4   Kwadratowe

30

60

M6

1,5

60

mm

Profil 
Profil rurowy o przekroju kwadratowym •	
Z otworami i akcesoriami montażowymi •	
Plastikowy kapturek •	
Profil słupa: 60 x 60 mm •	
Grubość ścianki: 1,50 mm •	
Wx: 6,68 cm•	 3

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  
Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów.  

Kolory
Zielony RAL 6005, biały RAL 9010 i czrny RAL 9005. 
Inne kolory na zamówienie. 
Więcej o kolorach na str. 42-43.

Kompatybilne z systemami paneli:
Nylofor•	 ® 3D
Nylofor•	 ® Medium
Nylofor•	 ® 3D Pro
Nylofor•	 ® 3-M
Nylofor•	 ® 3D Super
Nylofor•	 ® F
Nylofor•	 ® City
Nylofor•	 ® 2D
Nylofor•	 ® 2D Super

Asortyment słupów kwadratowych
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2 | Systemy słupów:

 2.4   Kwadratowe

1,5

mm

1. MONTAŻ

1.1. MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Budowa ogrodzenia odbywa się zgodnie z systemem słup – słup – panel. 
Najpierw osadzane są wszystkie słupy ogrodzenia, a następnie do 
przedniej ściany słupów mocowane są panele.
 

1.2. PRZYMOCOWANIE DO SŁUPA 

Panele mocowane są do słupów za pomocą złączek metalowych 
lub z tworzywa sztucznego, przykręcanych śrubą nierdzewną. 
Otwory po śrubach zabezpieczane są dodatkowo specjalnymi zatyczkami 
(w komplecie ze złączkami). 
Na ogrodzeniu w linii prostej przy użyciu jednej złączki przymocowuje się 
do słupa dwa panele.

1.3. MONTAŻ W NAROŻNIKACH 

Do tworzenia narożników o kącie prostym (90°) należy użyć słupa 
narożnego (z wywierconymi otworami pod śruby na dwóch sąsiadujących 
bokach słupa).
Narożniki o kątach ostrych i rozwartych tworzy się stosując dwa słupy 
obok siebie.

1.4. MONTAŻ NA ZBOCZU

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele 
dostosowuje się do różnicy wysokości, mocując je wyżej lub niżej na 
słupie (co 10 cm). Przesunięcie panelu wymaga wywiercenia dodatkowych 
otworów w słupach.
Gdy nachylenie zbocza przekracza 15%, zalecane jest gęstsze ustawienie 
słupów i ręczne skrócenie paneli.

2. OPCJE I AKCESORIA

1. Płyty betonowe
2. Płyta podstawy
 a. aluminiowa
 b. metalowa, przyspawana
3. Ramiona zagięte
 a. proste
 b. zagięte
  1. przyspawane
  2. z dodatkowym elementem aluminiowym
4. Listwa mocująca

1 2a 3b

1
2

3
4

5

7
6
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2 | Systemy słupów:

 2.5  Bekafast®

Profil 
Słupy z profilowanej stali z nacięciami na druty poziome paneli. •	
Doskonałe wpasowanie profilowania panelu w profilu słupa. •	
Profil słupa 60 x 50 mm •	
Wcięcia słupa co 100 mm •	
Wx: 5,23 cm•	 3 

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  
Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów. 

Kolory
Zielony RAL 6005. 
Inne kolory na zamówienie. 
Więcej o kolorach na str. 42-43.

50 mm

60

Kompatybilne z systemami paneli:
Nylofor•	 ® 3D
Nylofor•	 ® Medium
Nylofor•	 ® 3D Pro
Nylofor•	 ® 3-M

Wysokość panelu 
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

Grubość ścianki 
[mm]

630 1100 1,25

1030 1500 1,25

1230 1700 1,25

1530 2000 1,75

1730 2200 1,75

1930 2400 1,75

2030 2600 1,75

2430 3200 1,75

Asortyment słupów Bekafast®
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2 | Systemy słupów:

 2.5  Bekafast®

1. MONTAŻ

1.1. MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: słup – panel – słup – panel. 
Do zabetonowania słupów należy wykonać otwory co 252 cm.
Na początku panel jest mocowany do słupów z obu stron poprzez 
zahaczenie, a następnie zatrzaśnięcie na słupie. Potem słupy są 
umieszczane w otworach i betonowane. Następne panele dołączane są 
sekwencyjnie: panel – słup – betonowanie.
Panele można montować kolcami do góry lub w dół.

1.2. PRZYMOCOWANIE DO SŁUPA

Dzięki specjalnemu profilowi słupa Bekafast® panele są instalowane 
bez konieczności stosowania akcesoriów, co umożliwia szybki i wydajny 
montaż ogrodzenia.

1.3. MONTAŻ W NAROŻNIKACH

·  Narożniki (kąty ostre, proste i rozwarte) tworzy się przy użyciu jednego 
słupa, odpowiedniego ustawienia paneli oraz użycia dodatkowego 
zacisku do zamontowania narożników. 

·  Narożniki można też tworzyć poprzez osadzenie dwóch słupów w tym 
samym otworze pod odpowiednimi kątami.

1.4. MONTAŻ NA ZBOCZU

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele 
dostosowuje się do różnicy wysokości, mocując je wyżej lub niżej na 
słupie. Różnica wysokości pomiędzy dwoma panelami na tym samym 
słupie musi wynosić co najmniej 10 cm (lub wielokrotność 10 cm). 
Zaleca się rozpoczęcie montażu od najwyższego punktu.

2. OPCJE I AKCESORIA

1. Płyta podstawy
2. Ramię zagięte

1 2

1

2

3
5

7

4
6



Słupy do zabetonowania Słupy z aluminiową podstawą

Wysokość słupa 
[mm]

Otwory*
Złączki*

do poręczy
Złączki*
do paneli

Wysokość słupa 
[mm]

Otwory*
Złączki*

do poręczy
Złączki*
do paneli

1000 3 1 2 672 3 1 2

1500 3 1 2 1072 3 1 2

1750 4 1 3 1272 4 1 3

2000 4 1 3 1472 4 1 3

2200 5 1 4 1672 5 1 4

2400 5 1 4 1872 5 1 4

2650 6 1 5 2072 6 1 5
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2 | Systemy słupów:

 2.6  Nylofor® City

Profil
Słupy o przekroju kwadratowym: 60 x 60 x 1,50 mm•	
Aluminiowy kapturek•	
Wyposażone w otwory do mocowania paneli Nylofor•	 ® F.
Grubość ścianki: 1,50 mm•	
Poręcz górna: długość 2 505 mm•	
Wx: 6,68 m•	 3

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  
Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów. 

Kolory
Zielony RAL 6005, ocynk ogniowy. 
Inne kolory na zamówienie. 
Więcej o kolorach na str. 42-43.

* Dla słupów narożnych: x 2

30

60

M6

1,5

60

mm

Kompatybilne z systemami paneli:
Nylofor•	 ® City
Nylofor•	 ® F

Asortyment słupów Nylofor® City
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2 | Systemy słupów:

 2.6  Nylofor® City
1. MONTAŻ

1.1. MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Budowa ogrodzenia odbywa się zgodnie z systemem 
słup – słup – panel. Najpierw osadzane są wszystkie słupy ogrodzenia, 
a następnie do przedniej ściany słupów mocowane są panele.

1.2. PRZYMOCOWANIE DO SŁUPA

Poręcz górną przymocowuje się do górnej części słupa za pomocą złączki 
stalowej i śruby. Wyciszenie hałasu można uzyskać stosując wkładki 
neoprenowe.
Panele instaluje się do słupów przy użyciu złączek z tworzywa sztucznego 
oraz śrub. Otwory po śrubach zabezpiecza się specjalnymi zatyczkami.

1.3. MONTAŻ W NAROŻNIKACH

Do tworzenia narożników o kącie prostym (90°) należy użyć słupa 
narożnego (z wywierconymi otworami pod śruby na dwóch sąsiadujących 
bokach słupa).
Narożniki o kątach ostrych i rozwartych tworzy się stosując dwa słupy 
obok siebie.

1.4. MONTAŻ NA ZBOCZU

Różnicę wysokości niweluje się stosując drugi słup umieszczony 
bezpośrednio obok poprzedniego.

2. OPCJE I AKCESORIA

Aluminiowa podstawa (150 x 150 mm) do montażu słupów 
na podmurówce

1,5

mm
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2 | Systemy słupów:

 2.7  Bekasport®

Profil
 Słupy o przekroju prostokątnym: 70 x 50 mm, 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 120 x 50 mm  •	
(w zależności od wysokości)
 Wyposażone w otwory w kształcie dziurki od klucza, które służą do przymocowania paneli •	
specjalnymi złączkami.
Kapturek z tworzywa sztucznego•	
Wx: w tabeli•	

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  
Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów. 

Kolory
Zielony RAL 6005, ocynk ogniowy. 
Inne kolory na zamówienie. 
Więcej o kolorach na str. 42-43.

mm

25

50

70
 -

 1
20

Kompatybilne z systemami paneli:
Nylofor•	 ® 2D Super
Nylofor•	 ® F

Panele Nylofor® 2D Super Słupy Bekasport®

Wysokość 
ogrodzenia

[mm]

Oczko 200 x 50 mm
szer x wys

[mm]

Oczko 200 x 100 mm
szer x wys

[mm]

Ilość złączek
na słup

Wysokość słupa
[mm] 

Profil słupa
[mm]

Wx
cm3

3100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 70 x 50 x 2,0 8,99

4100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 12 4800 80 x 50 x 3,0 15,29

5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3,0 21,29

6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4,0 35,64

Asortyment słupów Bekasport®
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2 | Systemy słupów:

 2.7  Bekasport®

1. MONTAŻ

1.1. MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Budowa ogrodzenia odbywa się zgodnie z systemem 
słup – słup – panel. Najpierw osadzane są wszystkie słupy ogrodzenia, 
a następnie do przedniej ściany słupów mocowane są panele.
 

1.2. PRZYMOCOWANIE DO SŁUPA

Najpierw w otworze mocowane są zaciski z tworzywa sztucznego 
redukujące hałas. Na nich zawieszane są panele Nylofor® 2D Super, 
które następnie mocuje się do słupów przy użyciu metalowych złączek 
i śrub M6.

1.3. MONTAŻ W NAROŻNIKACH

Wszystkie rodzaje narożników tworzy się poprzez użycie dwóch słupów 
oraz specjalnych złączek do łączenia paneli.

1.4. MONTAŻ NA ZBOCZU

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele 
dostosowuje się do różnicy wysokości, mocując je wyżej lub niżej na słupie 
(co 10 cm) i używając dodatkowych złączek.

1
2

3
4

5

7
6



Wysokość ogrodzenia
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

Wymiary słupa
[mm]

Liczba złączek  
na słup

630 1000 60 x 40 x 1,50 2

830 1300 60 x 40 x 1,50 3

1030 1500 60 x 40 x 1,50 3

1230 1700 60 x 40 x 1,50 3

1430 2000 60 x 40 x 1,50 4

1630 2200 60 x 40 x 1,50 4

1830 2400 60 x 40 x 2,00 4

2030 2600 60 x 40 x 2,00 5

2230 3000 60 x 40 x 2,00 5

2430 3200 60 x 40 x 2,00 6

42 www.betafence.pl

2 | Systemy słupów:

 2.8  D/DL

Profil
Spawane słupy o przekroju prostokątnym: 60 x 40 mm•	
Grubość ścianki: 1,50 – 2,00 mm•	
Kapturek z tworzywa sztucznego•	
Śruby M6•	
Wx: 5,00 m•	 3 (dla grubości ścianki 1,50 mm)
Wx: 6,19 m•	 3 (dla grubości ścianki 2,00 mm)

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  
Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów. 

Kolory
Zielony RAL 6005, ocynk ogniowy. 
Inne kolory na zamówienie. 
Więcej o kolorach na str. 42-43.

1,5

40

60

mm

M6

20

Kompatybilne z systemami paneli:
Nylofor•	 ® 2D
Nylofor•	 ® 2D Super

Asortyment słupów D/DL
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2 | Systemy słupów:

 2.8  D/DL
1. MONTAŻ

1.1. MONTAŻ W LINII PROSTEJ

Budowa ogrodzenia odbywa się zgodnie z systemem 
słup – słup – panel. Najpierw osadzane są wszystkie słupy ogrodzenia, 
a następnie do przedniej ściany słupów mocowane są panele.

1.2. PRZYMOCOWANIE DO SŁUPA

Słupy D/DL posiadają w zestawie zamontowane uchwyty, na których 
wieszane są panele.
Panele są następnie mocowane do słupów przy użyciu listew 
montażowych i śrub M6 (słup D) lub złączek stalowych i śrub M6  
(słup DL).

1.3. MONTAŻ W NAROŻNIKACH

Narożniki o kącie prostym (90°) można tworzyć za pomocą słupa 
narożnego wyposażonego w uchwyty zamocowane na dwóch sąsiednich 
ściankach słupa.
Kąty ostre i rozwarte (także proste) tworzy się przy użyciu dwóch słupów 
w odpowiedniej odległości od siebie oraz specjalnych metalowych złączek 
do łączenia paneli.

1.4. MONTAŻ NA ZBOCZU

Słup D
Zastosowanie listwy montażowej umożliwia łatwe niwelowanie różnic  ·
wysokości. Wystarczy obniżyć panel zgodnie z wymaganą różnicą 
wysokości. 
Na koniec panel jest łączony ze słupem za pomocą elementu łączącego. ·

Słup DL 
Przesunięty panel wymaga zastosowania dodatkowych złączek. ·

 

 

2. OPCJE I AKCESORIA

1. Ramiona zagięte
 a. proste
 b. zagięte
 c. z przykręconym profilem L
 d. z listwą montażową do instalacji dodatkowych paneli

D DL

1b 1c

D DL

1d

1
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   PVC
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Wytrzymałość

Trwałość powłoki
Odporna na korozję, dzięki termoplastycznym właściwościom PVC•	
Idealna do stosowania w środowisku nadmorskim•	
 Odporna na działanie promieniowania UV (2500 godz. w teście QUV-B)•	
 Sprawdzona jako skuteczna ochrona siatek plecionych i zgrzewanych oraz paneli ogrodzeniowych•	

Ochrona środowiska
Powłoka PVC nie zawiera:•	

 – ołowiu
 – kadmu
 – CR6
 – toksycznych środków plastyfikujących

 Produkcja powłoki pochłania niewielką ilość energii i wody•	
 Wieloletni cykl eksploatacji produktu minimalizuje wpływ na środowisko•	

3 | Paleta kolorów Betafence

     Kolory

RAL 6005 (panele), BF 6073 (siatki), RAL 9010, RAL 9005, BF 3090, BF7016M

RAL 6005 
(panele)

BF 6073 
(siatki)

RAL 9010 RAL 9005 BF 7016M



   Poliester (PES)
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Różnorodność

Kompleksowe rozwiązania
 Bardzo szeroka gama kolorów zgrupowanych w 3 kolekcjach: klasycznej, prestiżowej i RAL•	
Różnorodne wykończenia o wysokich walorach dekoracyjnych: powierzchnia gładka, połysk •	
metaliczny lub powłoka strukturalna
Możliwość zastosowania dla niemal wszystkich systemów ogrodzeniowych: paneli, słupów i bram•	

Wysoka jakość
 Ściśle kontrolowany proces produkcji zapewnia wysoką jakość produktów•	
 Powłoka odporna na działanie promieniowania UV (2500 godz. w teście QUV-A)•	
 Termoutwardzalne tworzywo PES zapewnia wysoką wytrzymałość powłoki•	

3 | Paleta kolorów Betafence

    Kolory

Kolekcja klasyczna
RAL 6005, RAL 9010, RAL 9005, RAL 6009, 
RAL 5010, RAL 7016, RAL 7030

Kolekcja RAL
Wszyskie kolory palety RAL

RAL 6005 RAL 9010 RAL 9005 RAL 6009

RAL 5010 RAL 7016 RAL 7030

Kolekcja prestiżowa
BF 7016 S, BF 7016 M, RAL 9006

BF 7016 S BF 7016 M RAL 9006
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4 |  Systemy detekcji 
i kontroli dostępu

Firma Betafence oferuje wysokiej jakości 
kompleksowe rozwiązania obejmujące 
pełne systemy ogrodzeniowe: siatki, 
panele, słupy, bramy, akcesoria oraz 
elementy detekcji i kontroli dostępu.

Kompletne systemy ogrodzeniowe Nylofor® obej-
mują również szereg typów bram:

jednoskrzydłowych•	
dwuskrzydłowych•	
przesuwnych•	
manualnych i automatycznych•	

Bramy te występują w kilku liniach produktowych:
Egidia•	 ®

Nylofor•	 ®

Robusta•	 ®

Wszystkie bramy występują w standardowych 
wysokościach (od 1 do 2,5 m) dostosowanych do 
wymiarów paneli oraz w bardzo szerokiej gamie 
kolorów.

Posiadają one również znak CE zgodny z dyrek-
tywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych oraz 
spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla prze-
mysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogro-
dzeniowych.

Do kontroli przepływu osób i pojazdów Betafence 
oferuje wysokiej jakości kołowroty (ręczne, półau-
tomatyczne i automatyczne) oraz szlabany (ręczne 
i automatyczne).

Systemy ogrodzeniowe Betafence mogą być również 
wyposażone w systemy detekcji (monitorujące, 
alarmujące lub odstraszające).
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5 | Podejście projektowe Betafence
 Kompletne rozwiązanie dla każdego projektu

Profesjonalny zespół Betafence 
zapewnia klientom pełną obsługę projektu: 
od doradztwa, poprzez przygotowanie 
oferty i dostarczenie produktów, aż po 
usługi posprzedażne

Definiowanie projektu
Pierwszym etapem opracowywania oferty dla 
klienta jest zdefiniowanie jego potrzeb. Potem 
dokonywana jest analiza zagrożeń i potencjal-
nych problemów oraz przeprowadzana ocena 
ryzyka. Dopiero na takiej bazie budowane jest 
optymalne rozwiązanie i proponowany konkret-
ny system ogrodzeniowy

Wykwalifikowani partnerzy
Zamówienia realizowane są poprzez sieć au-
toryzowanych Partnerów i Montażystów Be-
tafence. Sa to profesjonalne firmy, corocznie 
certyfikowane przez Betafence, z dużym do-
świadczeniem i wiedzą o produktach ogrodze-
niowych, świadczące nie tylko usługi sprzeda-
ży, ale również doradztwa i montażu.

Usługi posprzedażne i gwarancja
Na kompletne realizacje wykonane z użyciem 
systemów ogrodzeniowych Betafence oferowana 
jest długoletnia gwarancja (do 10 lat). Firma za-
pewnia też dalsze wsparcie w zakresie doradz-
twa (montaż, rozwiązania nietypowe) oraz pełną 
obsługę reklamacyjną.



Betafence jest światowym liderem w zakresie 

systemów ogrodzeń i kontroli dostępu.

Nazwa Betafence oraz wszystkie nazwy produktów 

są znakami towarowymi firmy Betafence Holding.

Zastrzega się prawo do zmian oferty 

i poszczególnych produktów.
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Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 40 62 200
faks +48 77 48 25 000
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