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Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów  
ogrodzeń i kontroli dostępu.

Nazwa Betafence oraz wszystkie nazwy produktów  
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Betafence Holding.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  
w liniach produktów i produktach.  
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Światowy lider
Betafence to największy światowy 
producent ogrodzeń, oferujący najszerszą 
gamę produktów z zakresu: systemów 
ogrodzeniowych, kontroli dostępu oraz detekcji.

130 lat doskonałości
Ze 130 letnią tradycją i doświadczeniem 
w branży Betafence jest wiodącym graczem 
na światowym rynku ogrodzeń. Jako lider 
Betafence wyznacza trendy i standardy jakości 
dla całej branży ogrodzeniowej.

400 milionów euro
Obroty w wysokości 400 mln euro (2009) 
plasują Betafence na szczycie listy najbardziej 
liczących się producentów ogrodzeń na 
świecie.

2000 pracowników
Firma Betafence, której siedziba główna 
mieści się w Belgii, zatrudnia obecnie 
2000 pracowników.

11 zakładów produkcyjnych
Betafence posiada 11 zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w 10 krajach: w Belgii 
(Zwevegem), Francji (Bourbourg), Wielkiej 
Brytanii (Sheffield), Niemczech (Schwalmtal 
oraz Werl), Włoszech (Tortoreto), Polsce 
(Kotlarnia), Południowej Afryce (Paarl), Chinach 
(Tianjin), w Turcji (Stambul) oraz w Stanach 
Zjednoczonych (Ennis, Texas).

9 firm projektowo-montażowych
Realizując strategię rozwoju poprzez projekty, 
Betafence stworzyła sieć profesjonalnych firm 
projektowo-montażowych w 8 krajach: Polsce 
(Warszawa), Hiszpanii (Madryt), na Węgrzech 
(Budapeszt), w Chorwacji (Zagrzeb), Włoszech 
(Rzym i Milano), Republice Czeskiej (Brno) oraz 
Betafence Projects (International).

25 biur sprzedaży
Betafence posiada biura sprzedaży i sieć 
dystrybucyjną na całym świecie. Satysfakcja 
klienta to absolutny priorytet dla zespołu 
sprzedawców.

100 krajów
Firma Betafence to firma o zasięgu globalnym. 
Klienci w 100 krajach świata mogą liczyć na 
wysokiej klasy obsługę i serwis posprzedażny.



Motto Betafence

Otaczamy bezpieczeństwem
W naszym nowoczesnym świecie potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa stała się powszechna i konieczna. 
Betafence pomaga Ci chronić wszystko to, co cenisz, bez ograniczania Twojej wolności. 

4 

40

52

68

72

81

82

86

Panele

Siatki zgrzewane i plecione

Bramy skrzydłowe i przesuwne

Kołowroty i szlabany

Słupy

Druty kolczaste

Ogrodzenia tymczasowe

Przesłony



2

Paleta kolorów Betafence

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•	

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

RAL 6005 
(panele)

BF 6073 
(siatki)

RAL 9010 RAL 9005 BF 7016M

Wytrzymałość – PVC

10-letnia gwarancja nie dotyczy 
bram przesuwnych Egidia® HD 

oraz kołowrotów



3

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•	

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

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

Kolekcja RAL 
Wszyskie kolory palety RAL

Różnorodność – Poliester (PES)

RAL 6005 

RAL 7016

RAL 9010

RAL 7030

RAL 9005 RAL 6009 RAL 5010

BF 7016 S BF 7016 M RAL 9006

10-letnia gwarancja nie dotyczy 
bram przesuwnych Egidia® HD 

oraz kołowrotów

Ze względu na technologię druku offsetowego przedstawione kolory  mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.



Zastosowanie
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Panele
Bekafor® Classic to panelowy  

system ogrodzeniowy,  

zabezpieczający dom i ogród  

w tradycyjny sposób.

Bekafor® Classic 
ZALety 

Wysoka trwałość 

System zapewnia sprawdzoną jakość i trwałość dzięki przęsłom wykonanym z drutu  

ocynkowanego i powleczonego PVC. 

Łatwy montaż 

Kompletny system paneli, odpowiednich słupów, obejm, akcesoriów (podstawy, klipsy narożne  

i mocowania do muru) oraz bram to rozwiązanie stosowne do każdej sytuacji. System można 

montować na podmurówce lub na betonowej posadzce. 

Nowoczesny i prosty wygląd

Prosta konstrukcja paneli Bekafor® Classic sprawia, że system dyskretnie wtapia się  

w kompozycję każdego ogrodu. Wysoka sztywność ogrodzenia pozwala na trwałe i solidne  

zabezpieczenie posesji. Panele zakończone są jednostronnie ostrymi końcami, które można 

umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia. Panele mogą być wypełnione elementami, które 

zapewniają prywatność (Bekafor® Collfort oraz Bekafor® Nevada)

•	Zabudowa	jednorodzinna
•	Osiedla	mieszkaniowe
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Panel 
Panele o szerokości 2000 mm i wysokości od 630 do 2030 mm. Panele 
zakończono jednostronnie ostrymi końcówkami drutów o długości 30 mm, 
które można umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia. Poziome profilowanie 
nadaje panelom dodatkową sztywność. 
Rozmiar oczka 100 x 50 mm 
Średnica drutu: poziome 4,5 mm, pionowe 4 mm. 

Słupy 
System słupów Bekaclip® (str. 73)
Panele Bekafor® Classic montowane są na słupach Bekaclip® (śr. 48 mm, 
grubość ścianki 1,5 mm). Panele można łatwo przymocować do słupów przy 
pomocy specjalnych obejm Bekafor®. 

System słupów Bekafor® Click
Panele Bekafor® Classic są kompatybilne z systemem słupów Bekafor® Click 
z zamocowanymi klipsami do montażu paneli. Dzięki temu niepotrzebne są 
dodatkowe akcesoria i narzędzia używane do instalacji. 

Bramy 
System Bekafor® Classic to system bezpieczny i kompletny, wyposażony 
w jedno- i dwuskrzydłowe bramy Bekafor® Classic. 

Technologia powlekania 
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów stalowych i powleczonych PVC. 
Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą 
przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Słupy wykonane są ze stali 
ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275 g/m2 z obu stron), 
zgodnie z normą EN 10326. Następnie słupy pokrywane są warstwą 
zapewniająca przylegania oraz powłoką PES (min. 60 mikronów). 

Akcesoria: 
Dostępne są akcesoria do: 
– bezpośredniego mocowania do ściany (elementy mocujące do ściany) 
– montażu słupów na betonowym podłożu (podstawy do słupa) 
– montażu paneli w narożnikach (klipsy narożne) 

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005, biały  RAL 9010, antracytowy  BF 7016M.

SySteM BeKAfoR® CLASSIC

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys. 

[mm]

Wysokość słupa  
do zabetonowania

[mm]

Wysokość słupa do zamontowania 
na podstawie

[mm]

Słupy Bekaclip® 
Liczba obejm na słup

Słupy Bekafor® Click

630 2000 x 630 1100 700 2 bez akcesoriów

1030 2000 x 1030 1500 1100 2 bez akcesoriów

1230 2000 x 1230 1700 1300 3 bez akcesoriów

1530 2000 x 1530 2000** — 3 bez akcesoriów

1730 2000 x 1730 2300 — 4 bez akcesoriów

2030* 2000 x 2030 2500 — 4 bez akcesoriów

*  Niedostępny w kolorze białym RAL 9010 
**  Bekaclip® 2100 mm w kolorze antracytowym



Zastosowanie
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Panele
Bekafor® Prestige to ekskluzywny 

i dekoracyjny system panelowy, 

który idealnie chroni dom i ogród. 

Bekafor® Prestige to doskonała  

alternatywa dla ogrodzenia  

kutego. 

Bekafor® Prestige 

ZALety

Dekoracyjność 

Bekafor® Prestige to dekoracyjny system panelowy dla zabudowy jednorodzinnej: ekskluzywne 

ogrodzenie o wyszukanych cechach estetycznych. Dzięki unikalnym łukom stalowym  

Bekafor® Prestige jest elegancką alternatywą ogrodzenia kutego. Nie wymaga konserwacji.

Łatwy montaż 

Bekafor® Prestige montuje się łatwo za pomocą słupów i akcesoriów Bekafor® Classic. 

Rozwiązanie dla każdej sytuacji 

Różna wysokość paneli i szeroka gama dopasowanych słupów, obejm i akcesoriów (podstawy, 

klipsy narożne i elementy mocujące do ściany) stanowią rozwiązanie dla każdej sytuacji.  

System można montować na podmurówce lub na betonowej posadzce. 

•	Zabudowa	jednorodzinna
•	Osiedla	mieszkaniowe
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Panel 
Bekafor® Prestige to sztywny, zgrzewany panel wykonany z drutów  
ocynkowanych. Panel powlekany jest następnie proszkiem poliestrowym. 
Podwójne, poziome druty dodatkowo wzmacniają panel i zwiększają  
jego trwałość. 
Rozmiar oczka: 200 x 65 mm 
Średnica drutu: 5 mm 

Słupy
System słupów Bekaclip® (str. 73)
Panele Bekafor® Prestige można montować przy pomocy słupów Bekaclip® 
(średnica 48 mm, grubość ścianki 1,5 mm). Panele można łatwo  
przymocować do słupów przy pomocy specjalnych obejm Bekafor®. 

Akcesoria 
Dostępne akcesoria: 
– do bezpośredniego mocowania do ściany (elementy mocujące do ściany) 
– do montażu słupów na betonowym podłożu (podstawy) 
– montażu paneli w narożnikach (klipsy narożnikowe) 

Bramy
Bekafor® Prestige to kompletny system, który uzupełniają furtki 
Bekafor® Prestige oraz bramy Decofor®.

Technologia powlekania 
Panele wykonane są z drutów stalowych ocynkowanych, które są następnie 
malowane proszkiem poliestrowym (min. 100 g/m2).
Słupy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz  
(min. powłoka cynku 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. 
Słupy następnie malowane są proszkowo – minimalna grubość powłoki 
poliestrowej wynosi 60 mikrometrów. 

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005, antracytowy  BF 7016M.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM BeKAfoR® PReStIGe

Wysokość  
ogrodzenia 

[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys. *

[mm]

Wysokość słupa  
do zabetonowania

[mm]

Wysokość słupa  
do podstawy 

[mm]

Liczba obejm  
na słup

Liczba klipsów narożnych 
na słup

Liczba mocowań  
do ściany

900 2015 x 886 1100 900 2 2 2

1100 2015 x 1086 1300 1100 2 2 2

1300 2015 x 1286 1500 1300 3 3 3

1500 2015 x 1486 1700 — 3 3 3

* w środku panela



8

Zastosowanie

Zenturo® i Zenturo® SuperPanele
Zenturo® stanowi uniwersalne, 

wielofunkcyjne rozwiązanie  

dla współczesnych systemów 

ogrodzeniowych oraz  

dekoracji ogrodowych. 

Zostań współprojektantem 

własnego ogrodzenia!

ZALety

Uniwersalność

Panele Zenturo® i Zenturo® Super można stosować jako element ogrodzenia, do zapewnienia prywatności,  

jako podpórka dla roślin pnących lub też jako dekoracyjny ogrodowy murek gabionowy. Istnieje również  

możliwość zastosowania unikalnych wypełnień Zenturo®, które pozwolą nadać ogrodzeniu osobisty,  

a zarazem twórczy charakter.

Innowacyjność

Połączenie siatek o oczkach różnej wielkości z podwójnymi, ułożonymi naprzemiennie drutami poziomymi 

zapewnia panelom atrakcyjny wygląd. Panele te są dostępne w standardowym kolorze ogrodowej zieleni  

oraz w modnym odcieniu metalicznego antracytu. Inne barwy dostępne na zamówienie. Różne wypełnienia 

panelu Zenturo® umożliwiają stworzenie niezliczonych, ciekawych konfiguracji.

Łatwy montaż

Panele Zenturo® i Zenturo® Super można mocować na słupach stalowych Bekaclip® (z akcesoriami Bekafor®), 

słupach Bekafor® Click (bez akcesoriów) oraz specjalnych słupach prostokątnych Zenturo®, tworząc murki 

gabionowe. Do montażu nie są wymagane specjalne narzędzia. 

Wysoka jakość

Panele są zgrzewane z drutów cynkowanych, a następnie powlekane poliestrem o wysokiej przyczepności, 

co zapewnia doskonałą jakość i długą żywotność produktu.

Zabudowa mieszkalna: 
•	ogrodzenie	panelowe 
•	zapewnienie	prywatności 
•	podpora	dla	roślin	pnących 
•	dekoracyjny	murek	gabionowy	w	ogrodzie

Zenturo® + wypełnienie z pikseli

8

Zenturo® Zenturo® Super
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Panele
Zenturo® to płaskie panele z podwójnych, naprzemiennie ułożonych drutów 
poziomych.
Oczka:  – Zenturo®: 100 x 100, 100 x 50 i 50 x 50 mm, 
 – Zenturo® Super: 100 x 50 i 50 x 50 mm. 
Szerokość panelu: 2005 mm, wysokość od 655 do 2005 mm. Średnica 
drutów poziomych: 5 mm, średnica drutów pionowych: 4,15 mm.

Słupy
System słupów Bekaclip® (str. 73)
Panele Zenturo® można montować na stalowych słupach Bekaclip® 
(tak jak panele Bekafor® Classic & Prestige), przy pomocy standardowych 
akcesoriów Bekafor®.
System słupów Bekafor® Click
Panele Zenturo® można stosować również z systemem słupów Bekafor® 
Click. To unikalne rozwiązanie umożliwia mocowanie paneli do słupów 
za pomocą uprzednio zainstalowanych zaczepów, dzięki czemu nie trzeba 
używać żadnych akcesoriów ani narzędzi do montażu.
System słupów Zenturo®

Do tworzenia murków gabionowych należy użyć słupów Zenturo® 
o wymiarach 120 x 40 x 2 mm. Panele montuje się do dwóch przeciwległych 
boków słupa przy użyciu specjalnych złączek, tworząc przestrzeń, którą 
można wypełnić różnorodnym materiałem (kamień, drewno lub kora drzewa, 
liście i wiele innych).

Bramy
Ogrodzenie z paneli Zenturo® doskonale komponuje się z bramami jedno- 
i dwuskrzydłowymi Zenturo®.

Technologia powlekania
Panele wykonane są z drutów ocynkowanych. Powlekanie adhezyjne 
zapewnia doskonałe przyleganie powłoki poliestrowej (min. 100 mikronów). 
Słupy są cynkowane od wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 175 g/m², 
łącznie z obu stron) zgodnie z normą EN 10326, następnie nakładana jest na 
nie powłoka adhezyjna, po czym słupy powlekane są poliestrem 
(min. 60 mikronów).

SySteM ZeNtURo®

Wysokość 
ogrodzenia

[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys.

[mm]

Wysokość słupa
Bekaclip®

[mm]

Liczba obejm 
na słup 

Bekaclip® 

Wysokość słupa 
Zenturo®

[mm]

Liczba złączek 
na słup 

Zenturo® 

655 * 2005 x 655 1100 2 1100 2 x 3

955 2005 x 955 1500 2 1500 2 x 4

1255 2005 x 1255 1700 3 1700 2 x 5

1555 2005 x 1555 2000 3 2000 2 x 6

1705 2005 x 1705 2300 4 2400 2 x 7

2005 2005 x 2005 2500 4 2700 2 x 8

* tylko panele Zenturo® 
W przypadku montażu na pochyłościach, z wypełnieniami lub w charakterze murku gabionowego prosimy o zapoznanie się z instrukcją 
montażu.

Wypełnienia
Panele Zenturo® można wypełniać na 3 sposoby:

Piksele
Te kwadratowe i prostokątne elementy z tworzywa 
sztucznego doskonale pasują do siatek o różnej wielkości 
oczek: 100 x 100, 100 x 50 i 50 x 50 mm. Piksele można 
w łatwy sposób mocować na wcisk do paneli, tworząc 
w ten sposób na ogrodzeniu liczby, słowa lub wzory. 
Dostępne w kolorach zielonym i antracycie 

metalizowanym.

taśma plastikowa flexo
Panele Zenturo® można również wypełniać taśmą Flexo. 
Ta elastyczna taśma z tworzywa sztucznego dostępna jest 
w dwóch szerokościach (do oczek o szerokości  
50 i 100 mm). Taśmę tą można przeplatać przez siatkę 
panelu w kierunku poziomym lub pionowym. Dostępna 
w rolkach o długości 50 m (przycinana na wymiar), 
w kolorze zielonym i antracytowym.

taśma stalowa Perfo
Taśma Perfo to perforowana taśma ze stali nierdzewnej, 
dostępna w długościach 170 i 200 cm i dwóch 
szerokościach (do oczek o szerokości 50 i 100 mm). 
Taśmę wsuwa się pionowo w panel. 

Wypełnienia stosowane są by:
– nadać ogrodzeniu unikalny wygląd
–  zapewnić określony stopień prywatności (panele można wypełniać całkowicie 

lub częściowo)
–  zasłonić największe oczka siatki, gdy używamy paneli do tworzenia konstrukcji 

gabionowych

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005 (tylko Zenturo®) i antracyt metalizowany  BF 7016M. 
Inne kolory dostępne na zamówienie.

ASoRtyMeNt WyPeŁNIeŃ ZeNtURo® 

Piksele
szer. x dł.

[mm]

Taśma Flexo
szer. x dł. rolki

[mm x m]

Taśma Perfo
szer. x dł.

[mm]

100 x 100 * 44 x 50 44 x 1705

100 x 50 94 x 50 94 x 2005

50 x 50 44 x 50 44 x 1705

Kolory

Zielony Zielony Naturalna stal 
nierdzewnaAntracyt metalizowany Antracyt

* tylko panele Zenturo®



Zastosowanie

Panele
Decofor® jest kompletnym  

dekoracyjnym systemem  

ogrodzeniowym o eleganckiej  

i solidnej konstrukcji.

Decofor® 

ZALety

Dekoracyjność 

Decofor® to profesjonalnie wykonane ogrodzenie o nowoczesnej konstrukcji. Panele są solidne,  

a ponadto wyjątkowo eleganckie i dekoracyjne. Panele, słupy i bramy tworzą zharmonizowaną  

całość.

Długotrwałe użytkowanie 

Technologia powlekania Betafence gwarantuje trwałość. Wszystkie elementy wykonuje się  

ze stali ocynkowanej a następnie maluje metodą proszkową.

Łatwy montaż 

System montuje się bardzo łatwo. Wszystkie elementy są precyzyjnie dobrane. System Decofor® 

umożliwia montaż pomiędzy ścianami i na murkach.

Kompletny system 

Istnieją 3 typy ogrodzenia Decofor®: Arco (panele o łuku wypukłym), Recto (panele płaskie) i Wave 

(panele o łuku wklęsłym). Wszystkie rodzaje dostępne są w różnych wysokościach, z dobranymi do 

nich słupami, bramami jedno- i dwuskrzydłowymi oraz akcesoriami do montażu. 

•	Zabudowa	mieszkalna 
•	Parki 
•	Szkoły 
•	Budynki	użyteczności	publicznej 
•	Baseny 
•	Wygrodzenia	dla	pieszych
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Panele
Panele wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki, o szerokości 2015 mm 
i dostępne w 4 wysokościach. Rozmiar oczka: 200 x 65 mm. 
Poziome podwójne pręty o średnicy 8 mm oraz pionowe o średnicy 6 mm 
gwarantują bardzo wysoką wytrzymałość. 

Bramy
System Decofor® uzupełniają jedno- i dwuskrzydłowe bramy Decofor®. 

Technologia powlekania
Panele, słupy i bramy są najpierw cynkowane. Minimalna grubość powłoki 
cynku wynosi: 40 g/m2 (panele), 135 g/m2 (słupy) oraz 350 g/m2 (bramy). 
Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą 
przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Elementy następnie malowane 
są metodą proszkową. Minimalna grubość warstwy poliestrowej to 
100 mikrometrów (dla paneli i bram) oraz 60 mikrometrów (dla słupów).

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005, biały  RAL 9010 i czarny  RAL 9005.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

Słupy
Słupy wykonano ze spawanych rur o profilu 
kwadratowym 60 x 60 x 1,5 mm. Słupy dostarczane  
są z aluminiowym kapturkiem zakończonym kulą. 
Mocowanie paneli do słupów wykonuje się  
za pomocą metalowych obejm mocujących  
(ocynkowanych i pokrytych PVC) oraz śrub  
zabezpieczającymi M8 wykonanymi ze stali nierdzewnej 
z samozrywalną nakrętką.

SySteM PANeLI DeCofoR®

Arco szer. x wys.  
(w środku panelu)  

[mm]

Wave szer. x wys.  
(w środku panelu)  

[mm]

Recto szer. x wys.  
(w środku panelu)  

[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Liczba obejm  
na slup

do zabetonowania słup na aluminiowej podstawie

2015 x 886 2015 x 789 2015 x 762 1500 965 2

2015 x 1086 2015 x 989 2015 x 962 1500 1165 3

2015 x 1286 2015 x 1189 2015 x 1162 1750 1365 3

2015 x 1486 — 2015 x 1362 2000 1565 3

Decofor® arco-arco-arco

Decofor® arco-wave-arco Decofor® wave-wave-wave

Decofor® recto-recto-recto



Zastosowanie
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Panele
Panele egidia® z wypełnieniem 

palisadowym tworzą pełny system 

z bramami skrzydłowymi 

i przesuwnymi egidia®.

Egidia® 

ZALety

Pełny system

Prosty i uniwersalny wzór wypełnienia sprawia, że panele palisadowe Egidia® harmonijnie 

komponują się z bramami skrzydłowymi i przesuwnymi Egidia® o wypełnieniu palisadowym.

Wysoka jakość powłoki

Panele Egidia® dostępne są w wersji ocynkowanej oraz malowanej proszkowa. Obie technologie 

powlekania zapewniają powłokom wieloletnie użytkowanie bez konieczności konserwacji.

Szybki montaż

Dzięki zastosowaniu niewielkiej ilości akcesoriów montaż paneli Egidia® jest szybki i nie wymaga 

profesjonalnego przygotowania.

•	Zabudowa	jednorodzinna 
•	Osiedla	mieszkaniowe 
•	Firmy,	hurtownie	i	magazyny
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Panele
Panele wykonane są z profili stalowych o wymiarach 40 x 20 mm  
(profile poziome) oraz 30 x 18 mm (pionowe wypełnienie). 
Rozstaw między profilami pionowymi wynosi 110 mm.
Profile pionowe są od góry wyposażone w plastikowe kapturki.

Słupy
Słupy o profilu kwadratowym 50 x 50 x 1,5 mm, wyposażone w kapturek.
Panele dostarczane są wraz z zestawem 4 kątowników (na każdy panel) oraz 
śrubami samowiercącymi. Panel przykłada się do boku słupa i łączy z nim 
poprzez dwa kątowniki (jeden u góry, a drugi u dołu), przykręcając je śrubami 
do panelu i do słupa.

Bramy
Panele Egidia® tworzą pełne systemy ogrodzeniowe z bramami skrzydłowymi 
i przesuwnymi Egidia® o wypełnieniu palisadowym.

Technologia powlekania
Ocynkowanie ogniowe i powłoka poliestrowa.

Kolory (str. 2)
Ocynk ogniowy. Kolory RAL dostępne za zamówienie.

SySteM PANeLI eGIDIA®

Szerokość panelu 
[mm]

Wysokość panelu
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Ilość kątowników 
na panel

2000 1200 2000 4

2000 1500 2150 4

2000 1700 2500 4

2000 2000 2700 4

2500 1200 2000 4

2500 1500 2150 4

2500 1700 2500 4

2500 2000 2700 4



Zastosowanie

Panele
Nylofor® 3D stanowi wizytówkę 

firmową Betafence na rynku  

ogrodzeń. Kompletny system 

ogrodzeniowy zapewnia  

optymalne bezpieczeństwo. 

Nylofor® 3D
ZALety

Duża sztywność 

Ciężkie, zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniają  

wysoki poziom sztywności. 

Długotrwałe użytkowanie 

Technologia powlekania firmy Betafence należy obecnie do najnowocześniejszych na świecie  

i zapewnia długotrwałe użytkowanie. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia 

doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża.

Kompletny system 

System składa się z paneli o różnych wysokościach montowanych na kilku rodzajach słupów. 

Wszystkie typy dostępne są z odpowiednimi akcesoriami i szeroką gamą bram skrzydłowych  

i przesuwnych. 

Szybki montaż 

Wszystkie elementy zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić profesjonalny,  

łatwy i szybki w montażu produkt.

•	Budynki	użyteczności	publicznej 
•	Fabryki	i	warsztaty 
•	Szkoły 
•	Parki	i	place	zabaw 
•	Stadiony	sportowe 
•	Lotniska 
•	Tereny	wojskowe
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Słupy 
System słupów eL (str. 74) 
Panele zainstalowane są do przedniej strony słupa  
za pomocą złączek i śrub hakowych. Spawane słupy 
o przekroju prostokątnym (60 x 40 x 1,5 mm) posiadają 
otwory do mocowania paneli i przykryte są plastikowym 
kapturkiem.

System słupów na obejmy (str. 75)
Słupy stalowe o przekroju prostokątnym 
40 x 60 x 1,5 mm, bez otworow. 

Obejmy prostokątne: panele montowane są do dwóch 
przeciwległych boków słupa przy pomocy obejm 
stalowych łączonych śrubą. 

Obejmy z drutu nierdzewnego: panele zahaczane są 
o obejmę, a następnie mocowane do jednego z boków 
słupa.
 
System słupów Bekafix® (str. 76)
Panele są montowane są na słupie z boku za pomocą 
specjalnych złączek wykonanych z poliamidu lub 
metalu. Spawane słupy o profilu rurowym (70 x 45 mm) 
w kształcie litery H przykryte są plastikowym 
kapturkiem. 

System słupów Quixolid® (str. 80)
Panele są mocowane do boków słupa, zawieszane 
na specjalnych haczykach i zabezpieczane metalowymi 
zaciskami. 
Żadne dodatkowe akcesoria nie są wymagane. 
Słupy stalowe w kształcie litery H o wymiarach 
75 x 50 mm, są wyposażone w plastikowy kapturek.

Panele można zamontować również na słupach Bekafix® Super (str. 77).

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się 
w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele 
Panele o szerokości 2500 mm i wysokości od 630 do 2430 mm. 
Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami  
o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia. 
Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. 
Grube druty o średnicy 5 mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności. 

Bramy 
Nylofor® 3D jest kompletnym systemem stanowiącym optymalne  
zabezpieczenie dzięki nowoczesnym bramom skrzydłowym i przesuwnym 
Egidia®, Nylofor® i Robusta®. 

Technologia powlekania 
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów, a następnie malowane metodą 
proszkową. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia 
doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Grubość powłoki 
poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów. 
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 
275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie nakładana 
jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupy pokrywane są proszkiem 
poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005 i ocynk ogniowy. 
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM NyLofoR® 3D

Wysokość  
ogrodzenia 

[mm]

Panele
szer. x wys.

[mm]

Liczba  
profilowań  

panelu

Wysokość słupa 
[mm]

Liczba mocowań

Słup EL Słup 
na obejmy

Słup Bekafix®
Słup 

Quixolid®
Śruby hakowe Złączki Pośredni i końcowy Narożny

700 2500 x 630 2   1000** 2 3 2 4 2

bez akcesoriów

1100 2500 x 1030 2 1500 3 4 2 4 2

1300 2500 x 1230 2 1700 3 5 3 4 2

1600 2500 x 1530 3 2000 (2400*) 4 5 3 6 3

1800 2500 x 1730 3 2200 (2600*) 4 6 4 6 3

2000 2500 x 1930 3 2400 6 5 4 8 4

2100 2500 x 2030 4 2600 5 6 4 8 4

2500 2500 x 2430 4 3200 6 8 5 8 4

* tylko dla słupa EL
** dla Quixolid® 1100 mm



Zastosowanie

Nylofor® 3D ProPanele
Nylofor® 3D Pro jest  

kompletnym systemem  

ogrodzeniowym  

składającym się z paneli  

o szerokości 2,5 metra,  

umożliwiających profesjonalny  

i tani montaż oraz  

charakteryzujących się  

dużą trwałością.

ZALety

Sztywność

Ciężkie spawane panele z siatki o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu  

gwarantują wysoki poziom sztywności.

trwałość

Technologia powlekania Betafence należy obecnie do najnowocześniejszych na świecie i zapewnia  

długotrwałe użytkowanie. Panele są zgrzewane z drutu ocynkowanego, a następnie powlekane  

proszkiem PVC.

Korzystna cena za znakomitą jakość

Nylofor® 3D Pro zapewnia wysoką jakość za niską cenę, przy zachowaniu parametrów jakości  

i sztywności ogrodzenia.

Kompletny system

System składa się z paneli o różnej wysokości, montowanych na słupach EL, prostokątnych, na obejmy,  

Bekafix® lub Quixolid®. Ogrodzenie uzupełnia szeroka gama nowoczesnych bram uchylnych i przesuwnych.

•	Zakłady	produkcyjne
•	Magazyny
•	Placówki	wojskowe
•	Kolej
•	Drogi
•	Autostrady
•	Lotniska



 P
an

el
e 

17

Słupy 
System słupów eL (str. 74) 
Panele mocowane są na przedniej stronie słupów za 
pomocą złączek i śrub hakowych. Spawane słupy 
o przekroju prostokątnym (40 x 60 x 1,5 mm) posiadają 
otwory do mocowania paneli i zakończone są 
plastikowym kapturkiem. 

System słupów na obejmy (str. 75)
Słupy stalowe o przekroju prostokątnym 
40 x 60 x 1,5 mm, bez otworow. 

Obejmy prostokątne: panele montowane są do dwóch 
przeciwległych boków słupa przy pomocy obejm 
stalowych łączonych śrubą. 

Obejmy z drutu nierdzewnego: panele zahaczane są 
o obejmę, a następnie mocowane do jednego z boków 
słupa.
 
System słupów Bekafix® (str. 76)
Panele są montowane do boku słupa za pomocą 
specjalnych złączek wykonanych z poliamidu  
lub metalu (względy bezpieczeństwa).  
Słupy o przekroju rurowym 70 x 44 mm w kształcie  
litery H zakończone są plastikowym kapturkiem. 

System słupów Quixolid® (str. 80)
Panele są mocowane do boków słupa, zawieszane 
na specjalnych haczykach i zabezpieczane metalowymi 
zaciskami. 
Żadne dodatkowe akcesoria nie są wymagane. 
Słupy stalowe w kształcie litery H o wymiarach 
75 x 50 mm, są wyposażone w plastikowy kapturek.

Panele można zamontować również na słupach Bekafix® Super (str. 77).

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się 
w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele 
Panele o szerokości 2500 mm są dostępne w różnych wysokościach  
w zakresie od 1030 do 2430 mm. Panele są jednostronnie zakończone  
ostrymi końcówkami o długości 30 mm, które można umieścić u góry  
lub na dole panelu. 
Poziome profilowania nadają panelom dodatkową sztywność. 
Wymiary oczek: 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. 
Średnica drutu: 5 mm.

Bramy 
Nylofor® 3D Pro jest kompletnym systemem ogrodzeniowym stanowiącym 
optymalne zabezpieczenie dzięki nowoczesnym bramom skrzydłowym  
i przesuwnym Egidia®, Nylofor® i Robusta®. 

Technologia powlekania 
Panele wykonane są z ocynkowanego drutu (min. 25 g/m2). Zastosowany 
proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki 
PVC do podłoża. Słupy są ocynkowane od wewnątrz i z zewnątrz (minimalna 
grubość pokrycia wynosi 275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą  
EN 10326. Następnie nakładana jest warstwa podkładowa, a na koniec słupy 
powlekane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). 

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005, biały  RAL 9010 i antracytowy  BF 7016M (tylko 
wysokości 1530, 1730 i 1930 mm). 

SySteM NyLofoR® 3D PRo

Wysokość  
ogrodzenia 

[mm]

Panele
szer. x wys.

[mm]

Liczba  
profilowań  

panelu

Wysokość słupa 
[mm]

Liczba mocowań

Słup EL Słup 
na obejmy

Słup Bekafix®
Słup 

Quixolid®
Złączki Śruby hakowe Pośredni i narożny Końcowy

1100 2500 x 1030 2 1500 4 3 2 4 2

bez akcesoriów

1300 2500 x 1230 2 1700 5 3 3 4 2

1600 2500 x 1530 3 2000 5 4 3 6 3

1800 2500 x 1730 3 2200 (2400*) 6 4 4 6 3

2000 2500 x 1930 3 2400 (2600*) 6 5 4 8 4

2100 2500 x 2030 4 2600 6 5 4 8 4

2500 2500 x 2430 4 3200 8 6 5 8 4

* tylko dla słupa EL



Zastosowanie

Panele
Nylofor® 3D Light II to system 

panelowy o poziomym 

profilowaniu zwiększającym 

sztywność ogrodzenia. 

Nylofor® 3D Light II
ZALety

Długotrwałe użytkowanie

Technologia powlekania firmy Betafence należy obecnie do najnowocześniejszych na świecie, 

dzięki zastosowaniu trzech warstw: cynku, warstwy podkładowej oraz powłoki poliestrowej.

Szybki montaż

Wszystkie elementy zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić profesjonalny, łatwy i szybki 

montaż systemu.

Duża sztywność

Zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu czynią ogrodzenie odpornym 

na odkształcenia.

Kompletny system

System składa się z paneli, słupów, bram i potrzebnych akcesoriów. Do wyboru jest kilka rodzajów 

słupów oraz szeroki asortyment bram skrzydłowych i przesuwnych.

•	Budynki	użyteczności	publicznej
•	Fabryki	i	warsztaty
•	Szkoły
•	Parki	i	place	zabaw
•	Stadiony	sportowe
•	Lotniska
•	Tereny	wojskowe
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Słupy 
System słupów eL (str. 74)
Panele zainstalowane są do przedniej strony słupa 
za pomocą złączek i śrub hakowych. Spawane słupy 
o przekroju prostokątnym (60 x 40 x 1,5 mm) posiadają 
otwory do mocowania paneli i przykryte są plastikowym 
kapturkiem.

System słupów na obejmy (str. 75)
Słupy stalowe o przekroju prostokątnym 
40 x 60 x 1,5 mm, bez otworow. 

Obejmy prostokątne: panele montowane są do dwóch 
przeciwległych boków słupa przy pomocy obejm 
stalowych łączonych śrubą. 

Obejmy z drutu nierdzewnego: panele zahaczane są 
o obejmę, a następnie mocowane do jednego z boków 
słupa.

System słupów Bekafix® (str. 76)
Panele są montowane są na słupie z boku za pomocą 
specjalnych złączek wykonanych z poliamidu lub 
metalu. Spawane słupy o profilu rurowym (70 x 45 mm) 
w kształcie litery H przykryte są plastikowym 
kapturkiem.

System słupów Quixolid® (str. 80)
Panele są mocowane do bokow słupa, zawieszane 
na specjalnych haczykach i zabezpieczane metalowymi 
zaciskami. 
Żadne dodatkowe akcesoria nie są wymagane. 
Słupy stalowe w kształcie litery H o wymiarach 
75 x 50 mm, są wyposażone w plastikowy kapturek.

Panele można zamontować rownież na słupach Bekafix® Super (str. 77).

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się 
w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele 
Panele o szerokości 2500 mm i wysokości od 1230 do 1730 mm. 
Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcowkami 
o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia.
Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania.
Grube druty o średnicy 4 mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności.

Bramy 
Nylofor® 3D jest kompletnym systemem stanowiącym optymalne  
zabezpieczenie dzięki nowoczesnym bramom skrzydłowym i przesuwnym 
Egidia®, Nylofor® i Robusta®.

Technologia powlekania 
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów, a następnie malowane metodą 
proszkową. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia 
doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Grubość powłoki 
poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów. Słupy są ocynkowane wewnątrz 
i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 275 g/m2, z obydwu stron), 
zgodnie z normą EN 10326. Następnie nakładana jest warstwa podkładowa 
i ostatecznie słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym 
(min. 60 mikrometrow).

Kolory (str. 103) 
Zielony  RAL 6005, biały  RAL 9010 i antracytowy  BF 7016M (tylko 
wysokości 1530, 1730 i 1930 mm).
Inne kolory dostępne na zamowienie.

SySteM NyLofoR® 3D LIGht II

Wysokość  
ogrodzenia 

[mm]

Panele
szer. x wys.

[mm]

Liczba  
profilowań  

panelu

Wysokość słupa 
[mm]

Liczba mocowań

Słup EL Słup 
na obejmy

Słup Bekafix®
Słup 

Quixolid®
Śruby hakowe Złączki Pośredni i narożny Końcowy

1300 2500 x 1230 2 1700 3 5 3 4 2

bez akcesoriów1600 2500 x 1530 3 2000 (2400*) 4 5 3 6 3

1800 2500 x 1730 3 2200 (2600*) 4 6 4 6 3

* tylko dla słupa EL



Zastosowanie

20

Nylofor® 3-MPanele
Nylofor® 3-M stanowi kompletny, 

profesjonalny system paneli  

o długości 3 metrów,  

przeznaczony do grodzenia  

długich odcinków. 

ZALety

Doskonały stosunek ceny do jakości 

Dłuższe niż standardowe (3 metrowe) panele w połączeniu ze słupami Quixolid® (bez akcesoriów) 

gwarantują podwójną przewagę cenową przy zachowaniu tej samej jakości i sztywności ogrodzenia. 

Długotrwałe użytkowanie 

Technologia powlekania firmy Betafence należy obecnie do najnowocześniejszych na świecie  

i zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Szybki montaż

Panele o długości 3 m gwarantują szybki montaż ogrodzenia.

Wysoki stopień sztywności 

Ciężkie zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniają  

wysoki poziom sztywności.

Kompletny system

System składa się z paneli o różnych wysokościach, słupów (EL, Quixolid®, Bekafix® oraz Bekafix® Super ze 

specjalnym systemem mocującym), odpowiednich akcesoriów i szerokiego asortymentu nowoczesnych bram 

skrzydłowych i przesuwnych. 

Dla grodzenia długich odcinków:
•	Linie	kolejowe
•	Autostrady
•	Lotniska
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Słupy 
System słupów eL (str. 74) 
Panele zainstalowane są do przedniej strony słupa  
za pomocą złączek i śrub hakowych. Spawane słupy  
o przekroju prostokątnym (60 x 40 x 1,5 mm) posiadają 
otwory do mocowania paneli i przykryte są plastikowym 
kapturkiem. 

System słupów Bekafix® (str. 76)
Panele są montowane są na słupie z boku za pomocą 
specjalnych złączek wykonanych z poliamidu lub 
metalu. Spawane słupy o profilu rurowym  
(70 x 45 mm) w kształcie litery H przykryte  
są plastikowym kapturkiem. 

System słupów Quixolid® (str. 80) 
Panele są mocowane do boków słupa, zawieszane 
na specjalnych haczykach i zabezpieczane metalowymi 
zaciskami. Żadne dodatkowe akcesoria nie są 
wymagane. Słupy stalowe w kształcie litery H 
o wymiarach 75 x 50 mm, są wyposażone 
w plastikowy kapturek.

System słupów Bekafix® Super (str. 77)
Do zastosowań wymagających średniego lub wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa zalecane są słupy Bekafix® 
Super. Panele mocuje się do boków słupa za pomocą 
specjalnych metalowych złączek ze śrubami 
zabepieczającymi. Spawane słupy rurowe (100 x 54 mm) 
o przekroju H, wyposażone w plastikowy kapturek.

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się 
w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele 
Panele o szerokości 3000 mm i wysokości od 1230 do 2430 mm.  
Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi drutami o długości  
30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia.  
Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w części profilowanej. 
Grube druty o średnicy 5 mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności. 

Bramy 
Nylofor® 3-M jest kompletnym systemem stanowiącym optymalne  
zabezpieczenie dzięki nowoczesnym bramom skrzydłowym i przesuwnym  
Robusta® i Nylofor®. 

Technologia powlekania 
Panele wykonane z ocynkowanych drutów. Zastosowany proces przygotowania 
powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki PVC do podłoża.  
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 
275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie nakładana 
jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupy pokrywane są proszkiem 
poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005.

SySteM NyLofoR® 3-M

Wysokość 
ogrodzenia

[mm]

Panele  
szer. x wys.

[mm]

Liczba 
profilowań 
na panelu

Wysokość słupa
[mm]

Liczba mocowań

Słup EL Słup Bekafix® Słup Bekafix® Super

Śruby hakowe Złączki Pośredni i narożny Końcowy Pośredni i narożny Końcowy

1300 2500 x 1230 2 1700 3 5 4 2 — —

1600 2500 x 1530 3 2000 4 5 6 3 — —

1800 2500 x 1730 3 2200 4 6 6 3 — —

2000 2500 x 1930 3 2400 5 6 8 4 — —

2100 2500 x 2030 4 2600 5 6 8 4 8 4

2500 2500 x 2430 4 3200 6 6 8 4 8 4



Zastosowanie

Panele
Nylofor® 3D Super zapewnia  

wysoki stopień zabezpieczenia 

dzięki unikalnemu wygięciu  

panelu oraz wzmocnionym  

prętom poprzecznym.

Nylofor® 3D Super
ZALety

Zwiększona sztywność

Ciężkie zgrzewane panele o prostokątnych oczkach, wzmocnionych prętach poziomych  

oraz unikalnemu profilowaniu zapewniają wysoką sztywność ogrodzenia.

Długotrwałe użytkowanie

Technologia powlekania firmy Betafence należy obecnie do najnowocześniejszych na świecie  

i zapewnia długotrwałe użytkowanie. 

Wysoki stopień zabezpieczenia

Nylofor® 3D Super jest polecany jako rozwiązanie w miejscach, gdzie bezpieczeństwo  

ma kluczowe znaczenie.

Kompletny system

System składa się z paneli o różnych wysokościach, dwóch typów słupa oraz odpowiednich  

systemów mocujących.

•	Szkoły	 
•	Stadiony	sportowe	 
•	Place	zabaw 
•	Koleje	 
•	Infrastruktura	komunalna	(woda,	gaz,	prąd)	 
•	Tereny	podwyższonego	ryzyka 
•	Zakłady	i	magazyny
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Słupy
System słupów Bekafix® (str. 76)
Panele są mocowane do boków słupa za pomocą 
specjalnych złączek wykonanych z metalu. 
Spawane słupy o profilu rurowym (70 x 45 mm) 
w kształcie litery H przykryte są plastikowym 
kapturkiem.

System słupów Bekafix® Super (str. 77)
Do zastosowań wymagających średniego lub wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa zalecane są słupy Bekafix® 
Super. Panele mocuje się do boków słupa za pomocą 
specjalnych metalowych złączek ze śrubami 
zabepieczającymi. Spawane słupy rurowe (100 x 54 mm) 
o przekroju H, wyposażone w plastikowy kapturek.

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się 
w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele
Panele o szerokości 2500 mm i różnych wysokościach.  
Jednostronnie zakończone pionowymi kolcami o długości 30 mm. 
Wielkość oczka: 200 x 50 mm 
Oczko w miejscu profilowania: 200 x 50 mm
Średnica drutu:  poziomy: 8 mm 
 pionowy: 5 mm

Bramy
Nylofor® 3D Super jest kompletnym systemem stanowiącym optymalne 
zabezpieczenie dzięki nowoczesnym bramom skrzydłowym i przesuwnym  
Egidia®, Nylofor® i Robusta®.

Technologia powlekania
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2), a następnie 
malowane metodą proszkową. Zastosowany proces przygotowania 
powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej 
do podłoża. Grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów. 
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 
275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie nakładana 
jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupy pokrywane są proszkiem 
poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005. 
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM NyLofoR® 3D SUPeR

Wysokość 
ogrodzenia

[mm]

Panele  
szer. x wys.

[mm]

Liczba 
profilowań 
na panelu

Wysokość słupa
[mm]

Liczba mocowań

Słup Bekafix® Słup Bekafix® Super

Pośredni i narożny Końcowy Pośredni i narożny Końcowy

1700 2500 x 1630 3 2200 6 3 — —

2100 2500 x 2030 4 2600 8 4 8 4

2500 2500 x 2430 4 3200 8 4 8 4

3100 2500 x 3030 4 3800 — — 12 6

4100 2500 x 4030 6 4800 — — 16 8



Zastosowanie

Nylofor® FPanele
Nylofor® f to kompletny system 

składający się z ciężkich  

zgrzewanych paneli  

o prostokątnych oczkach  

i płaskich drutach poziomych  

oraz odpowiednich słupów  

i systemu mocującego. 

ZALety

Sztywność 

Płaskie poziome druty o wymiarze 15 x 6 mm zapewniają wysoką sztywność paneli. Nylofor® F  

jest również dostępny z wersji zagiętej dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.

Wysoka trwałość

Wysoka jakość powłoki: po ocynkowaniu (wewnątrz i na zewnątrz) słupy pokrywane są powłoką poliestrową.

Szybki montaż

System mocowań Nylofor® F (trzy systemy) zapewnia szybki i profesjonalny montaż.

Kompletny system

Nylofor® F to profesjonalny system składający się z paneli o różnych wysokościach, słupów  

(EL, Bekafix® i Bekafix® Super) oraz szerokiego asortymentu bram skrzydłowych  

i przesuwnych typu Nylofor®, Egidia® i Robusta®.

•	Parki 
•	Szkoły 
•	Place	zabaw	i	boiska	sportowe 
•	Budynki	użyteczności	publicznej 
•	Fabryki	i	warsztaty 
•	Lotniska 
•	Tereny	wojskowe 
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Słupy 
System słupów D
Spawane słupy o profilu prostokątnym 
(60 x 40 x 1,5 mm) z gwintowanymi otworami na śruby 
M6. Panele mocowane są na 2 sposoby:
•	za	pomocą	obejm	(typ	DL)	
•	przy	użyciu	listwy	zabezpieczjącej	(typ	D)

System słupów eL (str. 74) 
Panele mocowane są na przedniej stronie 
słupów za pomocą złączek i śrub hakowych. 
Spawane słupy o przekroju prostokątnym 
(40 x 60 x 1,50 mm) posiadają otwory 
do mocowania paneli i zakończone są 
plastikowym kapturkiem. 

System słupów Bekafix® (str. 76)
Panele są montowane do bocznej części słupa  
za pomocą specjalnych złączek wykonanych  
z poliamidu lub metalu. Spawane słupy o profilu 
rurowym (70 x 45 mm) w kształcie litery H  
przykryte są plastikowym kapturkiem. 

System słupów Bekafix® Super (str. 77)
Do zastosowań wymagających średniego lub wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa zalecane są słupy Bekafix® 
Super. Panele mocuje się do boków słupa za pomocą 
specjalnych metalowych złączek ze śrubami 
zabepieczającymi. Spawane słupy rurowe (100 x 54 mm) 
o przekroju H, wyposażone w plastikowy kapturek.

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się 
w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele 
Panele o szerokości 2500 mm i wysokościach od 630 do 2030 mm.  
Jednostronnie zakończone pionowymi kolcami o długości 30 mm,  
które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia.  
Oczko o wymiarze 200 x 50 mm. Druty ocynkowane,  
poziome o wymiarze 15 x 6 mm, pionowe o średnicy 5 mm. 

Bramy 
System Nylofor® F uzupełniają bezpieczne i nowoczesne bramy typu 
Nylofor®, Egidia® lub Robusta®: bramy jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe 
lub przesuwne. 

Technologia powlekania 
Panele wykonane z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2). Zastosowany proces 
przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki 
poliestrowej do podłoża. Grubość powłoki poliestrowej wynosi min.  
100 mikrometrów. 
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 
wynosi 275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie 
nakładana jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupy pokrywane są 
proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). 

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005 i biały  RAL 9010.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM NyLofoR® f 

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Panele
szer. x wys.

[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

700 2500 x 630 1000

1100 2500 x 1030 1500

1300 2500 x 1230 1700

1500 2500 x 1430 2000

1700 2500 x 1630 2200

1900 2500 x 1830 2400

2100 2500 x 2030 2600

3130 2500 x 2030 + 2500 x 1030 3700

4130 2500 x 2030 (2) 4800

5160 2500 x 2030 (2) + 2500 x 1030 6000

6160 2500 x 2030 (3) 7000

7190 2500 x 2030 (3) + 2500 x 1030 8000

8190 2500 x 2030 (4) 9000



Zastosowanie

Nylofor® CityPanele
Nylofor® City to kompletny system 

składający się z ciężkich 

zgrzewanych paneli 

ogrodzeniowych Nylofor® f 

zakończonych poręczą u góry.

ZALety

Wysoka sztywność

Poręcz górna zapewnia ogrodzeniu sztywność i solidny wygląd.  

Nylofor® City to idealne rozwiązanie w miejscach publicznych.

Solidny wygląd

Panele Nylofor® F o płaskich prętach poziomych nadają całości nowoczesny i solidny wygląd.

Łatwy montaż

Górne poręcze są łatwo montowane do paneli za pomocą specjalnych akcesoriów.

•	Parki	i	ogrody 
•	Szkoły 
•	Baseny	i	place	zabaw 
•	Stacje	kolejowe 
•	Ogrodzenia	w	centrach	miast 
•	Parkingi 
•	Ogrodzenie	frontów	posesji
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Słupy (str. 72)
Słupy o profilu kwadratowym (60 x 60 x 1,5 mm) są wyposażone we wkładki do 
mocowania paneli Nylofor® F. Zakończone aluminiowym kapturkiem. 

Panele 
Panele o szerokości 2500 mm i o wysokościach od 630 do 2030 mm.  
Wymiar oczka: 200 x 50 mm. Druty są bardzo ciężkie: płaskie druty poziome  
o wymiarze 15 x 6 mm, a pionowe o średnicy 5 mm. 

Akcesoria 
Złączki poliamidowe 
Do połączenia dwóch paneli na jednym słupie. 
Śruba zabezpieczająca M6 
Do zamocowywania złączek montażowych w otworach słupów.  
Wykonana ze stali nierdzewnej.  
Długość: 40 mm, długość 60 mm dla górnego otworu.  
Z główką kopułkową, M6, wewnątrz sześciokątna 3/16". 
Profil poręczy 
Profil C 31,5 x 32,5 x 1,5 mm. Ocynkowane i pokryte PVC. Długość 2505 mm. 
Złączki do poręczy 
Typ C 33 x 39 x 50 mm 
Do mocowania dwóch poręczy na słupie pośrednim.  
Typ C 33 x 39 x 54 mm 
Do mocowania poręczy na słupie końcowym: lewa złączka dla lewego słupa 
końcowego i prawa do mocowania na prawym słupie końcowym.  
Do mocowania dwóch poręczy na słupie narożnym: złączka prawa i lewa. 
Stalowe złączki z otworami o średnicy 8 mm. Ocynkowane i pokryte PVC 
(poliester). 
Kolor: zielony 

Opcja 
Neoprenowe wkładki 
Służą do zredukowania hałasu i wyeliminowania wibracji pomiędzy panelami 
ogrodzenia a słupami. Samoprzylepne, o długości 25 mm. Mocowane do 
górnego drutu poziomego panelu. 

Technologia powlekania 
Panele wykonane z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2). Zastosowany proces 
przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki 
poliestrowej do podłoża. Grubość powłoki poliestrowej wynosi min.  
100 mikrometrów. 
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 
wynosi 275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie 
nakładana jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupy pokrywane są 
proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). 

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM NyLofoR® CIty

Wysokość  
ogrodzenia 

[mm]

Panele
szer. x wys.

[mm]

Słupy do zabetonowania Słupy z aluminiową podstawą

Wysokość słupa 
[mm]

Ilość* Wysokość słupa 
[mm]

Ilość*

Otwory Złączki 
stalowe

Złączki 
poliamidowe

Otwory Złączki 
stalowe

Złączki
poliamidowe

700 2500 x 630 1000 3 1 2 672 3 1 2

1100 2500 x 1030 1500 3 1 2 1072 3 1 2

1300 2500 x 1230 1750 4 1 3 1272 4 1 3

1500 2500 x 1430 2000 4 1 3 1472 4 1 3

1700 2500 x 1630 2200 5 1 4 1672 5 1 4

1900 2500 x 1830 2400 5 1 4 1872 5 1 4

2100 2500 x 2030 2650 6 1 5 2072 6 1 5

* Dla słupa narożnego: x 2



Zastosowanie

Nylofor® 2D/2D SuperPanele
System Nylofor® 2D i 2D Super 

składa się z ciężkich zgrzewanych 

paneli o podwójnych poziomych 

prętach. ten kompletny system 

ogrodzeniowy zapewnia zarówno 

dużą sztywność oraz wysoki 

stopień bezpieczeństwa.

ZALety

Bardzo duża sztywność 

Panele są bardzo sztywne dzięki zastosowaniu ciężkiej zgrzewanej siatki o podwójnych poziomych drutach.  

Nylofor® 2D Super posiada dodatkowo grube pręty poziome.

Wysoki stopień zabezpieczenia 

Nylofor® 2D i 2D Super, dzięki małym oczkom siatki oraz ciężkim prętom jest zalecany jako system  

ogrodzeniowy w miejscach, w których bezpieczeństwo jest sprawą podstawową.  

W połączeniu z koncepcją systemu Bekasport® jest idealnym rozwiązaniem dla boisk i placów zabaw.

Bardzo wysoka trwałość 

Technologia powlekania stosowana przez firmę Betafence zapewnia bardzo wysoką trwałość.  

Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym. 

Kompletny system 

System składa się z paneli o różnej wielkości oczek oraz o różnych wysokościach, słupów z dostosowanym  

systemem mocującym a także z bram skrzydłowych. Wszystkie elementy zapewniają szybki i profesjonalny  

montaż.

•	Szkoły 
•	Place	zabaw 
•	Parki	i	boiska	sportowe 
•	Budynki	użyteczności	publicznej 
•	Fabryki	i	warsztaty 
•	Lotniska	i	tereny	wojskowe 
•		Doskonałe	dla	zapewnienia	bezpieczeństwa	

boisk sportowych 
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Słupy
System słupów D
Spawane słupy o profilu prostokątnym 
(60 x 40 x 1,5 mm) z gwintowanymi otworami na śruby 
M6. Panele mocowane są na 2 sposoby:
•	za	pomocą	obejm	(typ	DL)	
•	przy	użyciu	listwy	zabezpieczjącej	(typ	D)

System słupów na obejmy (str. 75)
Słupy stalowe o przekroju prostokątnym 
40 x 60 x 1,5 mm, bez otworow. 

Obejmy prostokątne: panele montowane są do dwóch 
przeciwległych boków słupa przy pomocy obejm 
stalowych łączonych śrubą. 

Obejmy z drutu nierdzewnego: panele zahaczane są 
o obejmę, a następnie mocowane do jednego z boków 
słupa.

System słupów Bekafix® (str. 76)
Panele są montowane do bocznej części słupa za 
pomocą specjalnych złączek wykonanych z poliamidu 
lub metalu. Spawane słupy o profilu rurowym 
(70 x 44 mm) w kształcie litery H przykryte są 
plastikowym kapturkiem. 

System słupów Bekafix® Super (str. 77)
Do zastosowań wymagających średniego lub wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa zalecane są słupy Bekafix® 
Super. Panele mocuje się do boków słupa za pomocą 
specjalnych metalowych złączek ze śrubami 
zabepieczającymi. Spawane słupy rurowe (100 x 54 mm) 
o przekroju H, wyposażone w plastikowy kapturek.

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się 
w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele
Panele wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki o szerokości 2500 mm  
i o różnych wysokościach. Panele są bardzo sztywne i bezpieczne ze względu 
na zastosowanie podwójnych prętów poziomych. Panele są jednostronnie 
zakończone ostrymi końcówkami o długości 30 mm, które można umieścić  
u góry lub na dole ogrodzenia.

Średnica drutu

Typ Poziomy Pionowy

Nylofor® 2D 2 x 6 mm 5 mm

Nylofor® 2D Super 2 x 8 mm 6 mm

Standardowy wymiar oczka to 200 x 50 mm. Dodatkowo dla wysokości  
1030 oraz 2030 mm dostępne oczka: 200 x 100 mm.

Bramy
System Nylofor® 2D Super uzupełniają bezpieczne i nowoczesne bramy typu 
Nylofor®, Egidia® i Robusta®: jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, uchylne 
lub przesuwne. 

Technologia powlekania
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2). Zastosowany 
proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki 
poliestrowej do podłoża. Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem 
poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów). Słupy są 
ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m2 z obu 
stron), zgodnie z normą EN 10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są 
proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005. 
Nylofor® 2D Super dostępny jest także w wersji ocynkowanej ogniowo. 
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM NyLofoR® 2D i 2D SUPeR

Wysokość 
ogrodzenia

[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys. 

[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

1100 (2) 2500 x 1030 1500

1300 2500 x 1230 1700

1500 2500 x 1430 2000

1700 2500 x 1630 2200

1900 2500 x 1830 2400

2100 (2) 2500 x 2030 2600

2500 (1) 2500 x 2430 3200

(1) Nie dotyczy Nylofor® 2D
(2) Dla Nylofor® 2D Super także oczko 200 x 100 mm
(3) Nie dotyczy Nylofor® 2D Super

oGRoDZeNIe Z RAMIeNIeM ZAGIĘtyM NA SŁUPIe KWADRAtoWyM

Nylofor® 2D

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys. 

[mm]

Wysokość słupa 
= część prosta + 
część zagięta 45°

Profil słupa
[mm]

Ilość 
mocowań

Część prosta Część zagięta

1870 390 2500 x 1230 +2500 x 1030 część zagięta 2450+370 60 x 60 x 1,50 6+2

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 część zagięta 2700+370 60 x 60 x 1,50 6+2

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 część zagięta 2700+370 60 x 60 x 1,50 (1) 6+2

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 część zagięta 2700+370 80 x 60 x 2,50 (2) 6+2

2270 390 2500 x 1630 +2500 x 1030 część zagięta 3000+370 60 x 60 x 1,50 (1) 7+2

2270 390 2500 x 1630 +2500 x 1030 część zagięta 3000+370 80 x 60 x 2,50 (2) 7+2

Nylofor® 2D Super

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 część zagięta 2700+370 60 x 60 x 1,50 (1) 6+2

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 część zagięta 2700+370 80 x 60 x 2,50 (2) 6+2

2270 390 2500 x 1630 +2500 x 1030 część zagięta 3000+370 60 x 60 x 1,50 (1) 7+2

2270 390 2500 x 1630 +2500 x 1030 część zagięta 3000+370 80 x 60 x 2,50 (2) 7+2

(1) Zalecane (2) Zamienne
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Panele
Idealny system do grodzenia  

i ochrony obiektów sportowych.

Bekasport®

ZALety

Bekasport® dostępny jest do wysokości 6 m.

Dzięki zastosowaniu paneli Nylofor® 2D Super system jest niezwykle stabilny.

Zastosowanie wkładek neoprenowych przyczynia się do redukcji hałasu generowanego przez drgające 

ogrodzenie.

Słupy 
Słupy o przekroju prostokątnym (standardowo w kolorze zielonym RAL 6005) są wyposażone w plastikowe 
wkładki dźwiękochłonne. 
Dzięki specjalnym uchwytom na słupach klipsy stanowią zarazem narzędzie montażowe i ułatwiają 
instalowanie paneli. Po zawieszeniu panel mocuje się do słupa Bekasport® przy pomocy dostosowanych 
stalowych złączek (kolor standardowy zielony RAL 6005). 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Panele 
Nylofor® 2D Super 
Do 2 m wysokości oczko: 200 x 50 mm 
Od 2 m wysokości oczko: 200 x 100 mm 

Technologia powlekania
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2). Zastosowany proces przygotowania 
powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Po ocynkowaniu elementy 
powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów). Słupy są 
ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 
10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005. Ocynk ogniowy i inne kolory dostępne na zamówienie. 

•	Place	zabaw	
•	Boiska	sportowe

SySteM BeKASPoRt®

Wymiary paneli Nylofor® 2D Super Wymiary słupa

Wysokość 
ogrodzenia 

[mm]

Oczko 200 x 50
szer. x wys.

[mm]

Oczko 200 x 100
szer. x wys.

[mm]

Liczba złączek 
na słup

Wysokość
[mm] 

Profil
[mm]

3100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 70 x 50 x 2,00

4100 2500 x 2030 + 2500 x 2030 12 4800 80 x 50 x 3,00

5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3,00

6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4,00
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Panele
Sprawdzony system 

do grodzenia obiektów 

sportowych.

Ball stop®

ZALety

Ball stop® dostępny jest do wysokości 8 m.

System może być utworzony z kilku typów paneli linii Nylofor®.

Łatwy montaż przy zastosowaniu złączek z tworzywa sztucznego.

Słupy 
Słupy o przekroju prostokątnym powlekane poliestrem. Występują w wersji pośredniej i narożnej.
Panele montowane są do boku słupa przy użyciu złączek poliamidowych przykręcanych śrubą. 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Panele 
Do systemu Ball Stop® można wykorzystać panele Nylofor® 3D, Nylofor® F lub Nylofor® 2D. 

Technologia powlekania
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2). Zastosowany proces przygotowania 
powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Po ocynkowaniu elementy 
powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów). Słupy są 
ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 
10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005. 

•	Place	zabaw	
•	Boiska	sportowe

SySteM BALL StoP®

Wysokość 
ogrodzenia 

[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys.

[mm]

Liczba złączek 
na słup 

pośredni

Liczba złączek 
na słup
narożny

Wysokość
[mm] 

Profil
[mm]

2430 2500 x 2430 7 14 3200 80 x 60 x 2,50

3060 2500 x 2030 + 2500 x 1030 9 18 3700 80 x 60 x 2,50

4090 2500 x 2030 12 24 4800 80 x 60 x 2,50

5090 2500 x 2030 + 2500 x 1030 15 30 6000 120 x 60 x 3,00

6090 2500 x 2030 18 36 7000 120 x 60 x 3,00

7120 2500 x 2030 + 2500 x 1030 21 42 8000 120 x 60 x 3,00

8120 2500 x 2030 24 48 9000 120 x 60 x 3,00
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Securifor® Panele
Securifor® to kompletny system 

składający się z paneli wysokiego 

zabezpieczenia o drobnych  

prostokątnych oczkach  

uniemożliwiających  

wspinanie się po nich.

ZALety

odporny na akty wandalizmu
Szczeliny, w które nie można włożyć palców oraz solidny drut o średnicy 4 mm sprawiają, że Securifor®  

jest całkowicie bezpiecznym systemem grodzenia, po którym trudno się wspiąć czy też go przeciąć. 

Bezpieczny i dyskretny 
Unikalny system zapewniający najwyższy stopień bezpieczeństwa w miejscach,  

gdzie podstawową kwestię stanowi dyskretne współgranie z najbliższym otoczeniem.

Skuteczne działanie odstraszające
Skutecznie odstrasza intruzów dzięki wysokości aż do 6 m. Zaprojektowany specjalnie dla zastosowań  

o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Kompatybilny z elektronicznymi systemami detekcji i dozoru.

Dobra widoczność
Pomimo drobnych oczek ogrodzenie Securifor® zachowuje wyjątkowo wysoką przejrzystość,  

co jest szczególnie ważne przy zastosowaniu monitoringu.

trwałość
Niskie koszty utrzymania i długotrwałe użytkowanie zapewniają wysokiej jakości powłoki.

Kompletny system 
System Securifor® jest kompletnym systemem montowanym na dwóch rodzajach słupów  

ze specjalnymi listwami zabezpieczającymi, furtkami oraz akcesoriami. 

•	Magazyny 
•	Centra	dystrybucji 
•	Elektrownie 
•	Laboratoria 
•	Centra	informatyczne 
•	Instytucje	finansowe 
•	Tereny	wojskowe 
•	Zakłady	karne 
•	Więzienia
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Słupy 
System słupów o profilu prostokątnym Securifor® 
(str. 78)
Wymiary słupa: 80 x 60 x 2,5 mm lub 120 x 60 x 3 mm 
(w zależności od wysokości słupa). Słupy wyposażone 
są w pojedynczy rząd nagwintowanych otworów na 
śruby M8. Panele są zamontowane za pomocą 
specjalnych złączek lub listw zabezpieczających oraz 
jednokierunkowych śrub.

System słupów Bekafix® Super (str. 77)
Spawane słupy rurowe (100 x 54 mm) o przekroju H, 
z otworami do pozycjonowania i mocowania paneli. 
Słupy wyposażone są w plastikowy kapturek. Panele są 
mocowane do boków słupa za pomocą specjalnych 
złączek oraz śrub jednokierunkowych.

System słupów Bekasecure® (str. 79) 
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. Otwarty profil słupa 
umożliwia poprowadzenie okablowania elektrycznego 
lub optycznego.

Profil słupa 
– 140 x 115 x 3 mm (wys. ogrodzenia 3 – 4 m)  
– 140 x 150 x 5 mm (wys. ogrodzenia 4,2 – 6 m)

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się 
w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

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 6,3 m. Dla zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa oczko siatki ma wymiary 12,7 x 76,2 mm. 
Górną część paneli trzeba wzmocnić ceownikiem o wymiarach 
35 x 15 x 2520 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.

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).

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005. 
Inne kolory (w tym powłoka Zincalu Super) dostępne na zamówienie.

SySteM SeCURIfoR®

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Wymiary paneli 
szer. x wys. 

[mm]

Przekrój słupa
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

Przekrój podstawy
[mm]

Długość listwy 
[mm]

Słupy o profilu prostokątnym z akcesoriami montażowymi

2000 2518,6 x 2010,6 80 x 60 x 2,50 2600 — — 

2400 2518,6 x 2417,0 80 x 60 x 2,50 3100 — —

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

4000 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
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Securifor® 2D/2D VarimeshPanele
Securifor® 2D to unikalny system, 

który został opracowany tak,  

by łączyć w sobie wysoką  

sztywność i bezpieczeństwo  

z estetycznym dizajnem.

ZALety

Bezpieczeństwo

Securifor® 2D to panele wykonane z bardzo wytrzymałej siatki spawanej, zapewniającej najwyższy poziom  

zabezpieczenia przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych. Sztywność paneli jest dodatkowo  

wzmocniona poprzez większą średnicę drutów pionowych (6 mm) oraz podwójne druty poziome (4 mm).  

Produkt idealnie się nadaje do zastosowań wymagających wysokiej sztywności i zróżnicowanych oczek.

Zabezpieczenie przed wandalizmem

Niewielkie oczka siatki uniemożliwiają wsunięcie w nie dłoni lub stóp, a tym samym wspięcie się  

na ogrodzenie. W połączeniu z grubym drutem znacznie utrudniają przecięcie panelu. Jednocześnie  

zostaje zachowana przezierność ogrodzenia niezbędna dla zastosowania kamer przemysłowych.

trwałość

Wysoka jakość powłoki zapewnia długotrwałe użytkowanie ogrodzenia bez konieczności jego konserwacji.

•	Obiekty	przemysłowe 
•	Magazyny 
•	Obiekty	podwyższonego	ryzyka 
•	Więzienia



 P
an

el
e 

35

Słupy 
System słupów o profilu prostokątnym Securifor® 
(str. 78)
Wymiary słupa: 80 x 60 x 2,5 mm lub 120 x 60 x 3 mm 
(w zależności od wysokości słupa). Słupy wyposażone 
są w pojedynczy rząd nagwintowanych otworów na 
śruby M8. Panele są zamontowane za pomocą 
specjalnych złączek lub listw zabezpieczających oraz 
jednokierunkowych śrub.

System słupów Bekafix® Super (str. 77)
Spawane słupy rurowe (100 x 54 mm) o przekroju H, 
z otworami do pozycjonowania i mocowania paneli. 
Słupy wyposażone są w plastikowy kapturek. Panele są 
mocowane do boków słupa za pomocą specjalnych 
złączek oraz śrub jednokierunkowych.

System słupów Bekasecure® (str. 79) 
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.

Profil słupa  
– 140 x 115 x 3 mm (wys. ogrodzenia 3 – 4 m)  
– 140 x 150 x 5 mm (wys. ogrodzenia 4,2 – 6 m)

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się 
w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panel Securifor® 2D
Oczka siatki (wys. x szer.): 
12,7 mm x 76,2 mm spawane na każdym łączeniu.
Druty poziome: średnica 4 mm  
(druty pojedyncze i podwójne) 
Druty pionowe: średnica 6 mm.
Wytrzymałość spawu: 
– 50% minimalnej wytrzymałości drutu na rozciąganie 
– Zakres rozciągania 540-690 N/m2

Panel Securifor® 2D Varimesh
Oczka siatki (wys. x szer.): 
12,7 mm x 76,2 mm – 0 – 1221,2 mm 
25,4 mm x 76,2 mm – 1221,2 – 2135,6 mm
50,8 mm x 76,2 mm – 2135,6 – 2999,2 mm
12,7 mm x 76,2 mm – 2999,2 – 3052 mm
Druty poziome: średnica 4 mm  
(druty pojedyncze i podwójne) 
Druty pionowe: średnica 6 mm 
Wytrzymałość spawu: 
– 50% minimalnej wytrzymałości drutu na rozciąganie
– Zakres rozciągania: 540-690 N/m2

W górnej części paneli Securifor® 2D Varimesh o wysokości 3048 mm można 
zainstalować panele Securifor® 2D o oczkach 50,8 mm x 76,2 mm.

Technologia powlekania
Panele wykonane są z drutu ocynkowanego, pokrytego powłoką adhezyjną,  
a następnie poliestrową (min. 100 mikronów). Słupy są ocynkowane  
i powleczone proszkiem poliestrowym, zgodnie z normą EU 10326  
(min. 60 mikronów).

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM SeCURIfoR® 2D

Panel Securifor® 2D

Wysokość ogrodzenia  
[mm]

Wymiary panelu;  
szerokość x wysokość 

[mm]

Wysokość słupa  
[mm]

2000 2520,6 x 1985,2 2600

2400 2520,6 x 2442,4 3100

3000 2520,6 x 3052,0 3700

Inne wysokości dostępne na zamówienie.

SySteM SeCURIfoR® 2D VARIMeSh

Panel Securifor® 2D Varimesh

Wysokość ogrodzenia  
[mm]

Wymiary panelu;  
szerokość x wysokość 

[mm]

Wysokość słupa  
[mm]

3000 2520,6 x 3052 3700

4000 2520,6 x 3052 + 918,4 4800

5000 2520,6 x 3052 + 1832,8 7000

5800 2520,6 x 3052 + 2747,2 7000
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Securifor® 3DPanele
Securifor® 3D jest kompletnym 

systemem ogrodzeniowym  

o wysokim stopniu 

zabezpieczenia i estetycznym 

wyglądzie.

ZALety

Wysoki poziom bezpieczeństwa 
Panele wykonane są ze zgrzewanej siatki o małych prostokątnych oczkach.  

Dzięki dużej średnicy drutu (4 mm) oraz ograniczonej wielkości oczek siatki (12,7 x 76,2 mm)  

Securifor® 3D gwarantuje maksimum bezpieczeństwa. 

Atrakcyjny wygląd 
Profilowanie paneli Securifor® 3D sprawia, że stanowi idealne rozwiązanie w miejscach,  

gdzie ważna jest zarówno estetyka, jak i bezpieczeństwo. 

Wysoka trwałość 
Najnowocześniejsza technologia powlekania Betafence zapewnia bardzo wysoką trwałość. 

Dobra widoczność 
Pomimo małej wielkości oczek, przejrzystość siatki nie ulega pogorszeniu, gdy patrzymy na ogrodzenie  

na wprost lub pod kątem. Sytem jest przystosowany do współpracy z systemami dozoru video.

Kompletny system 
Składa się z paneli o różnych wysokościach, dostosowanych słupów oraz odpowiedniego  

systemu mocującego. 

•	Szkoły 
•	Tereny	rekreacyjne 
•	Szpitale 
•	Koleje 
•	Magazyny 
•	Obiekty	handlowe	i	przemysłowe
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Panele 
Panele wykonane są z ciężkiej siatki zgrzewanej o poziomym profilowaniu. 
Szerokość panelu: 2518,6 mm; 
Rozmiar oczka: 12,7 x 76,2 mm. 
Średnica drutu: 4 mm. 

Technologia powlekania 
Panele wykonane z drutu ocynkowanego (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 gr. warstwy to 100 mikrometrów). 
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość pokrycia wynosi 
275 g/m2, łącznie z obu stron), zgodnie z normą EN 10326, a następnie 
malowane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). 

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM SeCURIfoR® 3D 

Panele

Wysokość ogrodzenia
[mm]

Szer. x wys.
[mm]

Liczba profilowań 
na panel

Wysokość słupa
[mm]

2000 2518,6 x 2010,6 2 2600

2400 2518,6 x 2417,0 3 3100

3000 2518,6 x 3001,2 3 3700

Słupy 
System słupów Bekafix® Super (str. 77)
Spawane słupy rurowe (100 x 54 mm) o przekroju H, 
z otworami do pozycjonowania i mocowania paneli. 
Słupy wyposażone są w plastikowy kapturek. Panele są 
mocowane do boków słupa za pomocą specjalnych 
złączek oraz śrub jednokierunkowych.

System słupów o profilu prostokątnym Securifor® 
(str. 78)
Wymiary słupa: 80 x 60 x 2,5 mm lub 120 x 60 x 3 mm 
(w zależności od wysokości słupa). Słupy wyposażone 
są w pojedynczy rząd nagwintowanych otworów na 
śruby M8. Panele są zamontowane za pomocą 
specjalnych złączek lub listw zabezpieczających oraz 
jednokierunkowych śrub.



Zastosowanie

Barofor®Panele
Systemy palisadowe zostały  

zaprojektowane do stosowania  

w miejscach, gdzie ważne jest 

bezpieczeństwo, ochrona oraz 

wydzielenie przestrzeni.  

Doskonały wybór dla szkół,  

parków, placów zabaw oraz  

dla obiektów publicznych 

i przemysłowych.

ZALety

Wysoka sztywność

Ogrodzenie o bardzo wysokiej sztywności dzięki zastosowaniu górnego i dolnego profilu  

o unikalnym przekroju „omega” i wspawanych w niego pionowych prętów.

estetyka

Palisady stanowią profesjonalny system ogrodzeń o nowoczesnym wyglądzie: solidne panele  

o wyjątkowo dekoracyjnym i eleganckim wykończeniu, słupy i bramy zaprojektowane  

z tą samą dbałością o szczegóły.

Bezpieczeństwo

Wszystkie systemy zaprojektowano specjalnie jako rozwiązanie dla parków, szkół  

oraz terenów rekreacyjnych.

Łatwy montaż

Systemowe rozwiązanie pozwala na łatwy montaż, a wszystkie elementy ogrodzenia  

doskonale ze sobą harmonizują.

•	Budynki	przemysłowe 
•	Budynki	użyteczności	publicznej 
•	Place	zabaw	dla	dzieci 
•	Szkoły 
•	Parki 
•	Obiekty	handlowe
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Panele
Panele są dostępne w kilku wysokościach od 1 m do 2,4 m. Wszystkie panele 
są skonstruowane z profili poziomych o unikalnym przekroju „omega”  
i wspawanych w nie pionowych prętów o przekroju okrągłym lub 
kwadratowym. Różne style odpowiadają różnym potrzebom: zarówno 
estetycznym, jak i zabezpieczenia. Palisady zakończone łukami są idealne 
w miejscach, gdzie bezpieczeństwo stanowi podstawową kwestię, np. wokół 
placów zabaw. 
W miejscach, gdzie istotne jest zabezpieczenie terenu i działanie odstraszające 
intruzów, poleca się ostro zakończone palisady o prętach o przekroju okrągłym 
lub w kształcie rombu oraz przyciętych prosto lub pod kątem. 

Słupy
Słupy o przekroju kwadratowym: 60 x 60 x 2 mm są zakończone kapturkiem.

Bramy
Palisady Barofor® Square i Round idealnie komponują się z asortymentem 
jedno- i dwuskrzydłowych bram Egidia®. System Barofor® Deco uzupełniają 
jedno- i dwukrzydłowe bramy Barofor® Deco.

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005, biały  RAL 9010 i czarny  RAL 9005.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

Unikalny system montażu
Czarne plastikowe łączniki są wkładane w belki poziome przęseł, po jednej  
z każdej strony. To rozwiązanie dla słupów pośrednich, narożnych i końcowych.

SySteM BARofoR®

Barofor® Square

Wysokość ogrodzenia
[mm]

Panele szer. x wys.  
[mm]

Profil
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

1500 2520 x 1500 25 x 25 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25 x 25 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25 x 25 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25 x 25 x 1,50 3200

Barofor® Round

Wysokość ogrodzenia
[mm]

Panele szer. x wys.  
[mm]

Profil
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

1500 2520 x 1500 26 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 26 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 26 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 26 x 2,00 3200

Assortment Barofor® Deco

Wysokość ogrodzenia
[mm]

Panele szer. x wys.  
[mm]

Profil
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

1000 2520 x 1000 20 x 1,50 1500

1200 2520 x 1200 20 x 1,50 1700

1500 2520 x 1500 20 x 1,50 2100

Technologia powlekania
Panele, skonstruowane z profili poziomych o przekroju „omega” są 
ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo. Słupy są powleczone metodą 
proszkową po ocynkowaniu. Panele Barofor® występują standardowo w wersji 
ocynkowanej. Ponadto dostępnych jest 10 standardowych kolorów (z powłoką 
poliestrową). Inne kolory RAL dostępne na zamówienie.

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się  
we wnętrzu słupów.

Łączenie słupa końcowego

Łączenie pod kątem 90° 

Łączenie słupa pośredniego

Łączenie pod kątem rozwartym powyżej 140º
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•	Parki
•	Ogrody

Luxursus® 

Luxursus® to siatka pleciona z drutu ocynkowanego 
i powleczonego PVC. Druty poziome są skręcone 
naprzemiennie. Karbowane druty pionowe są wygięte 
w łuki w górnej części siatki.

Luxanet® 

Luxanet® to siatka zgrzewana z drutu ocynkowanego, 
a następnie pokrytego PVC. 
Druty tworzące łuki są zgrzane w punkcie przecięcia.

Siatki
Luxanet® 

Łączy w sobie solidność 

ogrodowej siatki zgrzewanej 

o brzegu wzmocnionym 

dodatkowym drutem wraz 

z eleganckim wyglądem. 

Druty poziome o dużych łukach 

przecinają się po środku oczka 

siatki. Karbowane druty poziome 

nadają ogrodzeniu oryginalny 

i dekoracyjny wygląd. 

Luxursus®

to elegancka siatka pleciona 

doskonale pasująca do ogrodów 

utrzymanych w konwencji 

parku. Dzięki swojej otwartej 

i tradycyjnej konstrukcji 

Luxursus® można łatwo 

zamontować wokół grządki lub 

rabatki o nawet najbardziej 

wyszukanym kształcie.

Oczko 
Rozmiar oczka: 76,2 x 76,2 mm. 
Siatka Luxanet® posiada dodatkowy drut 
wzmacniający na oczkach brzegowych, w miejscu 
gdzie jest najbardziej podatna na przerwanie. 
Podwójne druty na krawędzi podnoszą 
wytrzymałość siatki Luxanet®. 

Średnica drutów 
2,2 mm 

Kolory (str. 2)
Zielony  BF 6073

Słupy
– Słupy okrągłe (str. 72)
– Multistick 

Oczko 
Rozmiar oczka: 150 x 90 mm.

Średnica drutu 
– poziomego: 2,4 mm 
–  pionowego: 3 mm (lub 3,25 mm dla wysokości 

1200 mm)

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005 

Słupy
– Słupy okrągłe (str. 72)
– Multistick 

LUxANet® 

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Długość rolki 
[m]

410 10 / 25

660 10 / 25

910 10 / 25

1170 25

1420 25

LUxURSUS® 

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Długość rolki 
[m]

400 10 / 25

650 10 / 25

900 10 / 25

1200 25
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•	Drobny	inwentarz 
•	Ochrona	drzew	ogrodowych,	warzyw	i	owoców 
•	Rośliny	pnące 
•	(Pół-)	profesjonalne	zastosowania

Hexanet® 

Siatka ocynkowana (250-275 gr/m2) lub pokryta 
PVC w kolorze zielonym  BF 6073.

Casanet® 

Siatka ocynkowana (250-350 gr/m2) i powleczona PVC 
w kolorze zielonym  BF 6073.

CASANet®

Długość 
rolki 
[m]

Rozmiar 
oczka 
[mm]

Średnica 
drutu  
[mm]

Wysokość rolki  
[cm]

Casanet® Galva®

25 6,3 x 6,3 0,55 51 – 100

25 8,0 x 8,0 0,80 61 – 100

25 10,6 x 10,6 0,90 100

25 12,5 x 12,5 0,65 50 – 100 – 200

25 12,7 x 12,7 0,80 100

25 12,7 x 12,7 1,00 51 – 61 – 102 – 150

25 12,7 x 12,7 1,40 102

25 12,7 x 25,4 1,40 102

25 16,0 x 16,0 1,20 102

25 19,0 x 19,0 1,00 101 – 150

25 19,0 x 19,0 1,40 61 – 101 – 122

25 19,0 x 19,0 2,05 101

25 25,4 x 25,4 1,60 102

25 25,4 x 25,4 1,70 102

25 25,4 x 25,4 2,05 102

25 25,4 x 12,7 1,70 102

25 25,4 x 50,8 2,05 102 – 150 – 201

25 50,8 x 50,8 2,05 102

10 12,5 x 12,5 0,65 50 – 100

10 19,0 x 19,0 1,40 61

5 6,3 x 6,3 0,55 50

5 12,5 x 12,5 0,65 50 – 100

5 12,7 x 12,7 1,00 51 – 102

5 19,0 x 19,0 1,00 50

5 19,0 x 19,0 1,40 101

Casanet® Plastic

25 12,5 x 12,5 0,90 50 – 100 – 150 – 200

25 19,0 x 19,0 1,00 101

10 12,5 x 12,5 0,90 50 – 100

5 12,5 x 12,5 0,90 50 – 100

5 19,0 x 19,0 1,00 50 – 101

hexANet®

Długość 
rolki 
[m]

Rozmiar 
oczka 
[mm]

Średnica 
drutu  
[mm]

Wysokość rolki  
[cm]

Hexanet® Ocynk

50 13 0,70 100

50 16 0,70 50 – 60 – 75 – 100

50 20 0,70 100

50 25 0,80 50 – 75 – 100 – 120 – 150 – 200

50 30 0,80 100 – 120 – 150

50 30 1,00 100 – 120 – 150

50 40 0,90 50 – 100 – 120 – 150 – 200

50 50 1,00 50 – 100 – 120 – 150 – 200

50 50 1,20 100 – 150 – 200

25 13 0,70 50 – 100

25 16 0,70 50 – 100

25 20 0,70 50 – 100 – 150

25 25 0,80 50 – 100

25 40 0,90 50 – 100

10 13 0,70 50 – 100

10 25 0,80 50 – 100

10 40 0,90 50 – 100

10 50 1,00 50 – 100

5 28 0,80 50

5 13 0,70 50

Hexanet® Plastic

25 13 1,00 50 – 100

25 25 1,00 50 – 75 – 100

10 13 1,00 50 – 100

10 25 1,00 50 – 100

Siatki
Casanet®

Wielofunkcyjna, wysokiej  

jakości siatka zgrzewana,  

ocynkowana lub powleczona 

PVC, o wielu zastosowaniach  

w ogrodzie, domu oraz dla  

zwierząt.

hexanet® 

Wielofunkcyjna, sztywna  

siatka pleciona o oczku  

sześciokątnym. ocynkowana  

lub powleczona PVC.
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Pantanet® Siatki
Pantanet® to kompletny system 

składający się ze zgrzewanej  

siatki w rolkach pokrytej PVC  

i odpowiednich słupów. Idealny 

jako ogrodzenie prywatnych  

ogrodów i parków.

ZALety

estetyczny i dyskretny wygląd

Siatki Pantanet® dostępne są w kolorze zielonym oraz antracytowym metalizowanym.

Długotrwałe użytkowanie

Druty siatki są ocynkowane, zgrzewane i powleczone PVC.  

Metalowe słupy są cynkowane od wewnątrz i z zewnątrz, pasywowane i pokrywane powłoką z tworzywa 

sztucznego. Wyposażone w plastikowy kapturek.

Szybki i łatwy montaż

Słupy Bekaclip® z listwą montażową gwarantują szybki i profesjonalny montaż i optymalne napięcie  

siatki przy użyciu minimalnej ilości akcesoriów. W ofercie znajdują się dwa typy słupów  

do samodzielnego montażu z siatką.

Kompletny system

Pantanet® jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o różnych wysokościach,  

dostępnym wraz ze słupami Bekaclip® i szeroką gamą bram przesuwnych i skrzydłowych. 

•	Ogrody	prywatne	
•	Parki
•	Szkoły
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Siatka
Siatka z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym łączeniu a następnie 
pokryta PVC. Druty poziome są karbowane na każdym oczku. U góry i na dole 
w odległości 25,4 mm od brzegu siatka wzmocniona jest dodatkowym drutem 
poziomym (oprócz siatki Pantanet® Light).

Technologia powlekania
Siatka Pantanet® jest wykonana z drutu ocynkowanego. Zastosowany proces 
przygotowania powierzchni drutu zapewnia doskonałą przyczepność powłoki 
PVC do podłoża.

Bramy
System Pantanet® uzupełniają nowoczesne bramy typu Fortinet® lub Egidia®: 
jedno- lub dwuskrzydłowe, uchylne oraz przesuwne.

Kolory (str. 2)
Siatka: zielony  RAL 6073, antracyt metalizowany  BF 7016M
Słupy: zielony  RAL 6005, antracyt metalizowany  BF 7016M

SIAtKA PANtANet®

Typ Rozmiar oczka 
[mm]

Średnica drutu Wytrzymałość drutu na rozciąganie

Poziomy [mm] Pionowy [mm] Poziomy Pionowy 

Pantanet® Protect  50,8 x 50,8 2,50 2,20 400 – 550 N/mm2 750 – 950 N/mm2

Pantanet® Family* 101,6 x 50,8 2,50 2,50 400 – 550 N/mm2 750 – 950 N/mm2

Pantanet® Garden 101,6 x 63,5 2,20 2,10 400 – 550 N/mm2 750 – 950 N/mm2

Pantanet® Light 101,6 x 76,2 2,20 2,10 400 – 550 N/mm2 750 – 950 N/mm2

* Pantanet® Family dostępny także w wersji antarcytowej

SySteM PANtANet® PRoteCt & fAMILy

Wysokość  
ogrodzenia* 

[mm]

Siatka  
[mm]

Drut  
kolczasty  

[mm]

Bekaclip® słup naciągowy Podpora Bekaclip® słup pośredni

Wysokość  
[mm]

Ø 
[mm]

Grubość 
ścianki 
[mm]

Długość  
[mm]

Ø 
[mm]

Grubość 
ścianki 
[mm]

Wysokość  
[mm]

Ø 
[mm]

Grubość 
ścianki 
[mm]

1020 1020  — 1500 44 1,00 1400 32 1,25 1500 44 1,00

1220 1220  — 1700 44 1,00 1750 38 1,50 1700 44 1,00

1520 1520  — 2000 48 1,50 2200 38 1,50 2000 44 1,00

1830 1830  — 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2030 2030  — 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

Długość rolki: 25 m

* Pantanet® Family we wszystkich wysokościach dostępny w kolorze metalicznego antracytu.

Słupy 
Słupy Bekaclip® (dla koloru zielonego i antracytowego)
Słupy naciągowe i pośrednie są wyposażone w listwę, mają okrągły profil 
zewnętrzny i są zakończone plastikowym kapturkiem. Klipsy montażowe 
wykonane są ze stali nierdzewnej. 
 
Słupy Bekaclip® w wersji antracytowej do samodzielnego montażu dostępne 
są z antracytowymi złączkami poliamidowymi.

okrągłe słupy stalowe
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m2 
(z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie pokryte warstwą poliestru 
o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

Słupy Bekaclip®-P (tylko dla koloru zielonego)  
Słupy z tworzywa sztucznego o okrągłym profilu, zbrojone prętami stalowymi 
hartowanymi w oleju. Wyposażone w listwę montażową oraz zakończone 
kapturkiem z logo Betafence.



Zastosowanie

Fortinet® Siatki
fortinet® to kompletny system 

składający się ze zgrzewanej  

siatki w rolkach pokrytej PVC  

i słupów Bekaclip®. Idealny  

jako ogrodzenie budynków  

przemysłowych, lotnisk  

i terenów wojskowych.

ZALety

Sztywność

Sztywne ogrodzenie, wykonane z ciężkiej siatki zgrzewanej o mocnych drutach.

Długotrwałe użytkowanie

Siatka wykonana ze zgrzewanego drutu ocynkowanego i powleczona PVC. Słupy Bekaclip®  

są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz i pokryte PVC, dostarczane w komplecie wraz  

z plastikowymi kapturkami.

Szybki i łatwy montaż

Słupy Bekaclip® z listwą montażową gwarantują szybki i profesjonalny montaż oraz  

optymalne naciągnięcie siatki przy użyciu minimum akcesoriów.

Kompletny system:

System Fortinet® jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o różnych wysokościach,  

dostępnym wraz ze słupami Bekaclip® i szeroką gamą bram przesuwnych i skrzydłowych.

fortinet® Medium:
	 •	Parki
	 •	Szkoły
	 •	Budynki	użyteczności	publicznej
fortinet® Super:
	 •	Budynki	przemysłowe
	 •	Lotniska
	 •	Tereny	wojskowe

Fortinet® Medium

Fortinet® Super
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Siatka
Siatka (o oczku 50,8 x 50,8 mm) z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym 
łączeniu a następnie pokryta PVC. Druty poziome są karbowane na każdym 
oczku. Siatka jest zakończona ostrymi końcówkami drutu o długości 25,4 mm. 
Rolki o długości: 25 m

Technologia powlekania
Siatka Fortinet® jest wykonana z drutu ocynkowanego. Zastosowany proces 
przygotowania powierzchni drutu zapewnia doskonałą przyczepność powłoki 
PVC do podłoża.

Bramy
System Fortinet® Medium uzupełniają różnego rodzaju bramy przemysłowe 
typu Fortinet® lub Egidia®: jedno- lub dwuskrzydłowe oraz przesuwne.

Kolory (str. 2)
Siatka: zielony  RAL 6073
Słupy: zielony  RAL 6005 

Słupy (str. 72)
System Fortinet® ze słupami Bekaclip® gwarantuje optymalne ogrodzenie.  
Słupy naciągowe i pośrednie są wyposażone w listwę i mają okrągły profil 
zewnętrzny. Zakończone plastikowym kapturkiem. Klipsy montażowe 
wykonane są ze stali nierdzewnej. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na 
zewnatrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m2 (z obu stron), zgodnie  
z normą EN 10326. Następnie pokryte warstwą PVC o minimalnej grubości  
60 mikrometrów.

SIAtKA foRtINet®

Typ Rozmiar oczka 
[mm]

Średnica drutu Wytrzymałość drutu na rozciąganie

Poziomy 
[mm]

Pionowy 
[mm]

Poziomy 
[N/mm2]

Pionowy 
[N/mm2]

Fortinet® Medium 50,8x50,8 2,95 2,95 400 – 550 650 – 850

Fortinet® Super 50,8x50,8 3,50 3,50 400 – 550 600 – 800

SySteM foRtINet® MeDIUM

Wysokość  
ogrodzenia 

[mm]

Siatka  
[mm]

Drut  
kolczasty  

[mm]

Bekaclip® słup naciągowy Podpora Bekaclip® słup pośredni

Wysokość  
[mm]

Ø 
[mm]

Grubość 
ścianki 
[mm]

Długość  
[mm]

Ø 
[mm]

Grubość 
ścianki 
[mm]

Wysokość  
[mm]

Ø 
[mm]

Grubość 
ścianki 
[mm]

1020 1020 — 1500 44 1,00 1500 38 1,50 1500 44 1,00

1220 1220 — 1700 48 1,50 1750 38 1,50 1700 44 1,00

1500 1500 — 2000 48 1,50 2200 38 1,50 2000 48 1,50

1800 1800 — 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2010 2010 — 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

2510 2510 — 3250 60 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

Z jednym rzędem drutu kolczastego
2000 1800 200 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

2210 2010 200 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

Z trzema rzędami drutu kolczastego
2250 1800 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

2460 2010 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

Ze zgiętym ramieniem
2100 1800 3 rzędy 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50

2310 2010 3 rzędy 3250 60 2,00 3000 38 1,50 3100 48 1,50

2935 2510 3 rzędy 3600 60 2,60 2700 38 1,50 3600 60 2,00

SySteM foRtINet® SUPeR
1500 1500 — 2300 60 2,00 2200 38 1,50 2000 48 1,50

1800 1800 — 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2010 2010 — 2700 70 2,00 2700 38 1,50 2500 60 2,00

2510 2510 — 3250 70 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

Z jednym rzędem drutu kolczastego
2000 1800 200 2700 70 2,00 2500 48 1,50 2500 48 1,50

2210 2010 200 2700 70 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

Z trzema rzędami drutu kolczastego
2250 1800 450 2700 70 2,00 3000 48 1,50 3000 48 1,50

2460 2010 450 3250 70 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

Ze zgiętym ramieniem
2100 1800 3 rzędy 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50

2310 2010 3 rzędy 3250 60 2,00 3000 48 1,50 3100 48 1,50

2935 2510 3 rzędy 3600 60 2,00 3000 48 1,50 3600 60 2,00



Zastosowanie

Ursus® dla rolnictwa i hodowliSiatki
Ursus® to idealne rozwiązanie  

dla rolnictwa i hodowli zwierząt. ZALety

Ursus® 

Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki Zincalu®, trwałość drutu jest dłuższa o przynajmniej 50% w porównaniu 

z drutem gruboocynkowanym. Wybrany asortyment siatek Ursus® dostępny jest z dodatkową zieloną powłoką: 

Ursus® Green. Innowacyjna powłoka Zincalu® Green zwiększa żywotność ogrodzenia, jest przyjazna dla 

środowiska i idealne komponowuje się z zielonym otoczeniem. Ursus® jest bardzo łatwy w montażu, a różne 

wysokości siatki pozwalają na jego szerokie zastosowanie. 

Ursus® heavy 

Zastosowanie grubszych drutów oraz powłoki Zincalu® oznacza większą wytrzymałość oraz dłuższe  

użytkowanie. Mocne węzły typu Ursus® gwarantują solidność i sztywność siatki. Powłoka Zincalu® Super  

zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Ursus® heavy AS 

Siatka o identycznych właściwościach jak Ursus® Heavy, która w połączeniu z drutami o wysokiej odporności  

na rozciąganie i zerwanie zapewnia maksymalną wytrzymałość i elastyczność przy drutach o mniejszej średnicy. 

Ursus®: •	Owce
	 •	Kozy
	 •	Kurczaki
	 •	Kaczki
	 •	Gęsi
Ursus® heavy i Ursus® heavy AS: 
 •	Świnie
	 •	Krowy
	 •	Jelenie
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Ursus®

Powłoka Zincalu®

Średnica drutu i wytrzymałość na rozciąganie:
druty poziome: Ø 1,9 mm – 700/900 N/mm2

druty pionowe: Ø 1,9 mm – 400/550 N/mm2

druty skrajne: Ø 2,45 mm – 650/850 N/mm2

Ursus® Heavy 
Powłoka Zincalu® Super
Średnica drutu i wytrzymałość na rozciąganie:
druty poziome: Ø 3 mm – 600/800 N/mm2

druty pionowe: Ø 3 mm – 600/800 N/mm2

druty skrajne: Ø 3,7 mm – 550/750 N/mm2

węzeł Ursus®: Ø 3 mm – 400/550 N/mm2

Ursus® Heavy AS
Powłoka Zincalu® Super
Średnica drutu i wytrzymałość na rozciąganie:
druty poziome: Ø 2,5 mm – 1150/1350 N/mm2

druty pionowe: Ø 2,5 mm – 650/850 N/mm2

druty skrajne: Ø 3 mm – 1050/1250 N/mm2

Węzeł Ursus®: Ø 3 mm – 400/550 N/mm2

Ursus® heavy Ursus® heavy AS

URSUS®

Wysokość 
rolki 
[cm]

Ilość  
drutów 

poziomych

Odległość między 
drutami pionowymi 

[cm]

Typ

Rolki 50 m

60 6 15 60 / 6 / 15

80 8 15 80 / 8 / 15

95 9 15 95 / 9 / 15

95 10 15 95 / 10 / 15

100 8 15 100 / 8 / 15

100 16 15 100 / 16 / 15

120 15 15 120 / 15 / 15

130 11 15 130 / 11 / 15

130 18 15 130 / 18 / 15

145 19 15 145 / 19 / 15

200 22 15 200 / 22 / 15

URSUS® heAVy

Wysokość 
rolki 
[cm]

Ilość  
drutów 

poziomych

Odległość między 
drutami pionowymi 

[cm]

Typ

Rolki 50 m

80 8 15 80 / 8 / 15

100 6 15 100 / 6 / 15

100 10 15 100 / 10 / 15

120 7 15 120 / 7 / 15

120 11 15 120 / 11 / 15

140 12 15 140 / 12 / 15

URSUS® heAVy AS

Wysokość 
rolki 
[cm]

Ilość  
drutów 

poziomych

Odległość między 
drutami pionowymi 

[cm]

Typ

Rolki 75 m

120 9 15 120 / 9 / 15

Rolki 50 m

180 14 15 180 / 14 / 15

200 15 15 200 / 15 / 15
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Zastosowanie

Ursus® dla leśnictwa, trakcji  
kolejowych i autostrad

Siatki
Betafence produkuje trzy typy  

siatek przeznaczonych dla  

leśnictwa i do grodzenia  

autostrad: Ursus® AS Light,  

AS Medium i AS Super.

ZALety

Asortyment siatek Ursus® AS to solidny i profesjonalny produkt. Druty o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 

sprawiają, że siatka jest odporna na uderzenia i deformację. Montaż odbywa się na słupach rozmieszczonych  

w odstępie od 8 do nawet 10 metrów, dzięki czemu instalowanie ogrodzenia Ursus® postępuje nawet trzykrotnie 

szybciej niż innych systemów ogrodzeniowych!

Ursus® AS Light
Lekka, a zarazem solidna siatka. Oczka o małym rozmiarze w dolnej części siatki pozwalają  

na bardzo szeroki zakres zastosowań.

Ursus® AS Medium
Grubsze druty to większą wytrzymałość na rozciąganie. Szeroki zakres rozmiarów i typów odpowiada  

wielu zastosowaniom.

Ursus® AS Super
Ciężkie druty w połączeniu z powłoką Trigalv® gwarantują maksymalną wytrzymałość.

Ursus® heavy AS 

Siatka o identycznych właściwościach jak Ursus® Heavy, która w połączeniu z drutami o wysokiej odporności  

na rozciąganie i zerwanie zapewnia maksymalną wytrzymałość i elastyczność przy drutach o mniejszej średnicy.

Koleje i drogi szybkiego ruchu 
Ursus® AS Light, Medium i Super: 
	 •	Jelenie 
	 •	Zające 
	 •	Króliki 
Ursus® heavy AS:  
 •	Przy	dużej	koncentracji	dzikich	zwierząt 
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Ursus® AS Light
Powłoka: trigalv®

druty poziome: Ø 1,6 mm – 1100/1300 N/mm2 
druty pionowe: Ø 1,6 mm – 400/550 N/mm2 
druty skrajne: Ø 2 mm – 1200/1400 N/mm2

   

Ursus® AS Medium
Powłoka: trigalv®

druty poziome: Ø 2 mm – 1200/1400 N/mm2 
druty pionowe: Ø 1,9 mm – 400/550 N/mm2 
druty skrajne: Ø 2,5 mm – 1150/1350 N/mm2 

     

Ursus® AS Super
Powłoka: trigalv®

druty poziome: Ø 2,5 mm – 1150/1350 N/mm2

druty pionowe: Ø 2,5 mm – 400/550 N/mm2

druty skrajne: Ø 3 mm – 1050/1250 N/mm2

      

Ursus® Heavy AS
Powłoka: Zincalu® Super
druty poziome: Ø 2,5 mm – 1150/1350 N/mm2

druty pionowe: Ø 2,5 mm – 650/850 N/mm2

druty skrajne: Ø 3 mm – 1050/1250 N/mm2

    

Wymiary oczek

Ursus® AS SuperUrsus® AS MediumUrsus® AS Light Ursus® heavy AS

Typ Wysokość 
ogrodzenia 

[cm]

Ilość  
drutów 

poziomych

Odległość 
między drutami 

pionowymi 
[cm]

Ciężar 
rolki  
[kg]

Liczba 
rolek na 
palecie

URSUS® AS LIGht

Rolki 50 m

150 / 13 / 15 150 13 15 22,3 20

160 / 15 / 15 160 15 15 30,0 16

160 / 20 / 15 160 20 15 30,0 16

160 / 23 / 15 160 23 15 33,3 16

180 / 24 / 15 180 24 15 35,0 16

200 / 22 / 15 200 22 15 32,2 16

URSUS® AS MeDIUM

Rolki 100 m

200 / 17 / 30 200 17 30 63,8 14

200 / 22 / 30* 200 22 30 77,5 12

Rolki 50 m

160 / 15 / 15 160 15 15 36,8 16

160 / 20 / 15* 160 20 15 43,8 14

160 / 23 / 15 160 23 15 49,0 14

180 / 24 / 15 180 24 15 51,5 14

200 / 17 / 15 200 17 15 42,5 16

200 / 25 / 15 200 25 15 55,0 14

URSUS® AS SUPeR

Rolki 50 m

200 / 17 / 15 200 17 15 69,5 16

200 / 22 / 15 200 22 15 82,0 12

URSUS® heAVy AS
Rolki 50 m

180 / 14 / 15 180 14 15 67 12

200 / 15 / 15 200 15 15 73 12
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Resitor® Siatki
Resitor® to system ogrodzeniowy, 

który zachowuje swój kształt  

i równocześnie jest elastyczny. 

Siatka pleciona o oczkach  

w kształcie rombu zapewnia  

skuteczny i łatwy montaż. 

ZALety

Zachowuje kształt i elastyczność 

Resitor® jest wykonany z dość grubego drutu, dzięki czemu siatka zachowuje swój kształt,  

co w rezultacie ułatwia montaż. Elastyczność zapewniają plecione druty siatki. 

Długotrwałe użytkowanie 

Technologia powlekania Betafence gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Po ocynkowaniu drut pokryty jest  

dodatkową powłoką ochronną z PVC. 

Dobre oparcie dla pnączy 

Możliwość zastosowania górnej poręczy sprawia, że Resitor® staje się idealną siatką dla roślin pnących. 

•	Ogrody	i	dziedzińce 
•	Place	zabaw 
•	Boiska	sportowe	i	korty	tenisowe 
•	Fabryki	i	warsztaty
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SIAtKA ReSItoR® SŁUPy ReSItoR® PoDPoRy

Wysokość siatki
[mm]

Śednica drutu
[mm]

Rozmiar oczka
[mm]

Długość rolki
[m]

Wysokość słupa
[mm]

Średnica słupa
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Średnica słupa
[mm]

Siatka Resitor®

1000 2,8 50 lub 60 15 lub 25 1500 38 1500 38

1250 2,8 50 lub 60 15 lub 25 1750 38 1750 38

1500 2,8 50 lub 60 15 lub 25 2000 38 lub 48 2000 38

1750 2,8 50 lub 60 15 lub 25 2400 48 2500 38

2000 2,8 50 lub 60 25 2600 48 2500 38

2500 2,8 50 lub 60 25 3100 48 3000 38

Siatka Resitor® Super

1000 3,1 50 15 lub 25 1500 38 1500 38

1250 3,1 50 15 lub 25 1750 38 1750 38

1500 3,1 50 15 lub 25 2000 38 lub 48 2000 38

1750 3,1 50 15 lub 25 2400 48 2500 38

2000 3,1 50 25 2600 48 2500 38

2500 3,1 50 25 3100 48 3000 38

Siatka Resitor® Tenis

3000 2,7 45 18 3750 60 lub 76 4000 48

3500 2,7 45 18 4750 60 lub 76 4000 48

4000 2,7 45 18,5 4750 60 lub 76 4750 48

Siatka Resitor® Orlik

3500 3,5 30, 35 lub 40 10 4750 60 i 76 4750 48

Siatka 
Drut twardy o pojedynczym skręcie. 
Oczka w kształcie rombu. Końcówki drutów zagięte z obu stron. 
Długość rolek: 15 lub 25 m.

Słupy (str. 72)
Okrągłe słupy o średnicy 38 mm wyposażone są w kapturek z przelotką,  
słupy o średnicy 48 mm wyposażone są w kapturek bez przelotki.
Dostępne również słupy okrągłe o średnicy 60 i 76 mm od wysokości  
3750 mm wyposażone w plastikowy kapturek.

Bramy 
System Resitor® uzupełniają nowoczesne bramy skrzydłowe  
Fortinet® i Egidia® oraz bramy przesuwne. 

Technologia powlekania 
Druty stalowe siatki są ocynkowane, a następnie powleczone PVC. 
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m2 – z dwóch stron) 
zgodnie z EN 10326 i malowane proszkiem poliestrowym  
(min. 60 mikrometrów)

Kolory (str. 2)
Siatka: zielony  BF 6073
Słupy: zielony  RAL 6005 

Montaż
Siatka Resitor® i Resitor® Super
Siatkę montuje się do słupów przy pomocy następujących akcesoriów: przelotki, 
drut wiązałkowy i naciągowy, pręty napinające, napinacze i obejmy napinające.

Resitor® tenis
Elementy kortu tenisowego:
– siatka Resitor® Tenis
– słupy naciągowe, pośrednie i podporowe
– furtka Fortinet®

– poręcz górna
–  akcesoria (druty naciągowe i wiązałkowe, przelotki, pręty napinające, 

napinacze, obejmy)

Resitor® orlik
Do grodzenia boisk szkolnych w programie rządowym „Orlik 2012” został 
opracowany specjalny system, w którego skład wchodzą:
– siatka Resitor® Orlik
– słupy naciągowe, pośrednie i podporowe
– furtka Fortinet®

– poręcz górna
–  akcesoria montażowe
Pełny opis systemu oraz instrukcja montażowa znajduje się w katalogu 
„Orlik 2012” dostępnym w wersji elektronicznej.
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Bramy
Bramy Bekafor® Classic,  

dostępne w wersji jedno-  

lub dwuskrzydłowej 

z wypełnieniem stanowią 

doskonałe uzupełnienie  

systemu Bekafor® Classic.

Bramy skrzydłowe  
Bekafor® Classic
ZALety

– Rama, wypełnienie Bekafor® Classic oraz słupy mają wyjątkowo sztywną konstrukcję. 
– Ograniczona liczba akcesoriów umożliwia szybki montaż.  
– Harmonizują z panelami Bekafor® Classic. 
– Instalacja na twardym podłożu możliwa jest przy użyciu specjalnej podstawy.

Rama 
Rama z rur o profilu kwadratowym 40 x 40 mm z wypełnieniem Bekafor® Classic. 

Słupy 
Słupy Bekaclip® ze spawanych profili rurowych są zakończone kapturkami. Panele Bekafor® Classic  
można mocować bezpośrednio do słupów bramy przy pomocy obejm Bekafor® o średnicy 60 mm.

Akcesoria 
Bramy Bekafor® Classic wyposażono w zintegrowany zamek cylindryczny i regulowane 
zawiasy. Bramy dwuskrzydłowe wyposażono w blokadę skrzydła wpuszczaną w podłoże  
i płytę fundamentową. Wpust zamka i klamka są wykonane z plastiku. Bramy mogą zostać 

wykończone drewnianym wypełnieniem Collfort dla zapewnienia większego 
poczucia prywatności. Dostępna jest metalowa podstawa bramy do instalacji 
słupów na betonie lub na płytkach. 

Technologia powlekania 
Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka o wysokim stopniu przylegania. 

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005, antracyt  BF 7016M oraz niektóre typy w kolorze białym  RAL 9010.

SySteM BeKAfoR® CLASSIC BRAMy JeDNoSKRZyDŁoWe
Szerokość  

[mm]
Wysokość  

[mm]
Szerokość skrzydła  

[mm]
Rozstaw osiowy 

słupów  
[mm]

Potrzebna przestrzeń  
[mm]

1000  1030 966,5 1048,5 1168,5

1000  1230 966,5 1048,5 1168,5

1000  1530 966,5 1048,5 1168,5

1000 1730* 966,5 1048,5 1168,5

1000 2030* 966,5 1048,5 1168,5

SySteM BeKAfoR® CLASSIC BRAMy DWUSKRZyDŁoWe
Szerokość  

[mm]
Wysokość  

[mm]
Szerokość skrzydła  

[mm]
Rozstaw osiowy 

słupów  
[mm]

Potrzebna przestrzeń  
[mm]

3000 1030* 1466,5 3053 3173

3000 1230* 1466,5 3053 3173

3000 1530* 1466,5 3053 3173

3000 1730* 1466,5 3053 3173

3000 2030* 1466,5 3053 3173

* niedostępny w kolorze białym

•	Zabudowa	jednorodzinna
•	Osiedla	mieszkaniowe
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Bramy
Bekafor® Prestige  

idealnie komponują się  

z dekoracyjnym systemem  

paneli Bekafor® Prestige.

Bramy skrzydłowe  
Bekafor® Prestige
ZALety

– Zaprojektowane jako uzupełnienie systemu Bekafor® Prestige. 
– Panele można montować bezpośrednio do słupów furtki. 
– Rama, wypełnienie oraz słupy mają wyjątkowo sztywną konstrukcję.  
– Ograniczona liczba akcesoriów umożliwia szybki montaż.
– Instalacja na twardym podłożu możliwa jest przy użyciu specjalnej podstawy.

Rama 
Rama wykonana z kwadratowych profili o wymiarach 40 x 40 mm. Wypełnienie furtki ma dokładnie taki 
sam wzór jak panele Bekafor® Prestige a jednak znacznie wyższą wytrzymałość poprzez zastosowanie 
drutów o większej średnicy (druty poziome – 8 mm, pionowe – 6 mm). 

Słupy 
Słupy stalowe Bekaclip® zakończone kapturkiem. Panele Bekafor® Prestige można montować  
bezpośrednio do słupów bramy przy użyciu obejm Bekafor® o rozmiarze 60 mm. 

Akcesoria 
Bramy Bekafor® Prestige wyposażone są w zamek cylindryczny i regulowane zawiasy umożliwiające 

precyzyjne ustawienie montowanej bramy. Wpust zamka i klamka są wykonane z plastiku. 
Dostępna jest metalowa płyta podstawowa bramy do montażu słupów 
na betonie lub płytkach. 

Technologia powlekania 
Ocynkowane i pokryte powłoką proszku poliestrowego.

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005, antracytowy  BF 7016M.

fURtKI BeKAfoR® PReStIGe

Szerokość  
[mm]

Wysokość*  
[mm]

Szerokość skrzydła  
[mm]

Rozstaw osiowy 
słupów  
[mm]

Potrzebna przestrzeń  
[mm]

1000  1100 940 1030 1150

1000 1300 940 1030 1150

1000 1500 940 1030 1150

* środek bramy.

•	Zabudowa	jednorodzinna
•	Osiedla	mieszkaniowe
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Bramy
Bramy skrzydłowe Zenturo® 

stanowią uzupełnienie 

systemu panelowego Zenturo® 

i Zenturo® Super. 

Większe poczucie prywatności 

można uzyskać wypełniając 

bramy pikselami lub taśmą.

Bramy skrzydłowe Zenturo®

ZALety

– Uzupełnienie systemu ogrodzeniowego Zenturo® i Zenturo® Super
– Wysokiej jakości powłoka odporna na korozję oraz odbarwienia
– Nowoczesny i bezpieczny system zamkowy 

Rama 
Rama bramy wykonana jest z profili kwadratowych 40 x 40 mm, a grubość ścianki wynosi 1,5 mm. 
Bramy Zenturo wypełnione są panelem Zenturo®, wykonanym z drutów zgrzewanych naprzemiennie 
i tworzących oczka o wymiarach 100 x 100, 100 x 50 oraz 50 x 50 mm.

Akcesoria 
Bramy Zenturo są wyposażone w dwa słupy Bekaclip o średnicy 60 mm oraz zestaw obejm Bekafor® 
(średnica 60 mm) do mocowania paneli do słupów bramy. 
W komplecie z bramą dostarczany jest też cały system zamkowo-zawiasowy (zamek, klamki i zawiasy). 
Dla uzyskania większej prywatności bramy Zenturo® można częściowo lub całkowicie wypełnić pikselami, 
taśmą stalową Perfo lub taśmą plastikową Flexo.

Technologia powlekania 
Wszystkie elementy bramy są najpierw cynkowane, a następnie powlekane powłoką poliestrową. 

Kolory (str. 2)
Antracyt metalizowany  BF7016M
Zielony  RAL 6005 dostępny na zamówienie

•	Zabudowa	jednorodzinna
•	Osiedla	mieszkaniowe

SySteM fURteK ZeNtURo®

Szerokość
[mm]

Wysokość  
[mm]

Odległość między słupami  
[mm]

Ilość obejm

1000 955 1150 6

1000 1255 1150 6

1000 1555 1150 6

1000 1705 1150 8

1000 2005 1150 8

SySteM BRAM ZeNtURo®

Szerokość
[mm]

Wysokość  
[mm]

Odległość między słupami  
[mm]

Ilość obejm

3000 955 3100 6

3000 1255 3100 6

3000 1555 3100 6

3000 1705 3100 8

3000 2005 3100 8
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Bramy
furtki i bramy Decofor® 

posiadają wypełnienie Decofor® 

Arco, dzięki czemu idealnie 

komponują się z ogrodzeniami 

dekoracyjnymi Decofor® Arco, 

Recto i Wave.

Bramy skrzydłowe Decofor®

ZALety

– Doskonale harmonizują z panelami Decofor® Arco (łukowymi) i Recto (prostymi).
– Rama, wypełnienie i system słupów tworzą bardzo sztywną konstrukcję.
– Ograniczona liczba akcesoriów pozwala na szybki montaż.
–  Przy produkcji bram Decofor® zastosowano najlepszą ochronę antykorozyjną oraz malowanie metodą 

proszkową. Powłoka poliestrowa spełnia surowe wymagania norm w zakresie połysku, twardości i przylegania.

Rama 
Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju prostokątnym 60 x 40 mm. Regulowane zawiasy 
umożliwiają ruch bramy w obrębie 180°. System zamykający składa się z wpustu zamka, prowadnicy rygla, 
zamka cylindrycznego oraz klamki. Bramy dwuskrzydłowe wyposażone są w rygiel. 

Wypełnienie bramy 
Panel Decofor® Arco o oczku 200 x 65 mm. 
Bramy z wypełnieniami Decofor® Recto lub Wave dostępne na zamówienie.

Słupy 
Profil: – furtki: 80 x 80 x 3 mm 
 – bramy: 100 x 100 x 3 mm 
Przystosowane do ogrodzeń o różnych wysokościach, w komplecie z aluminiowym kapturkiem 
zakończonym kulą. Posiadają otwory do montażu paneli. 

Akcesoria 
Dostępne specjalne mocowanie do muru. 

Technologia powlekania 
Bramy Decofor® są najpierw pokrywane warstwą cynku, a następnie malowane metodą proszkową.

Kolory (str. 2)
Czarny  RAL 9005. Niektóre typy dostępne w kolorze zielonym  RAL 6005 oraz białym  RAL 9010.

•	Osiedla	mieszkaniowe
•	Parki
•	Baseny

ASoRtyMeNt BRAM DeCofoR® ARCo

Szerokość skrzydła 
(skrzydeł) 

[mm]

Wysokość  
[mm]

Odległość pomiędzy 
słupami  
[mm]

Profil słupa  
[mm]

Wysokość słupa  
[mm]

Furtki

1000 1080 1020 80 x 80 x 3 1500

1000 1280 1020 80 x 80 x 3 1800

1000 1480 1020 80 x 80 x 3 2000

1000 1880 1020 80 x 80 x 3 2500

Bramy

3500 1080 3560 100 x 100 x 3 1500

3500 1280 3560 100 x 100 x 3 2000

3500 1480 3560 100 x 100 x 3 2250

3500 1880 3560 100 x 100 x 3 2750



Zastosowanie

56

Bramy skrzydłowe Egidia®Bramy
furtki i bramy skrzydłowe egidia® 

o uniwersalnym wzorze  

wypełnienia doskonale  

harmonizują ze wszystkimi  

typami ogrodzeń.

ZALety

Solidna konstrukcja:

Wszystkie elementy bram skrzydłowych Egidia® mają solidną budowę, są lekkie i wytrzymałe  

dzięki ramie i wypełnieniu palisadą lub Nyloforem 3D.

efektowny wygląd

Prosty i uniwersalny wzór wypełnienia sprawia, że bramy skrzydłowe Egidia®  

harmonijnie komponują się z każdym typem ogrodzenia.

Wysoka jakość powłoki

Bramy Egidia® dostępne są w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Szybki montaż

Bramy Egidia® pozwalają na szybki montaż przy użyciu minimalnej ilości akcesoriów.

•	Zabudowa	jednorodzinna
•	Osiedla	mieszkaniowe
•	Parki
•	Pływalnie
•	Firmy	i	hurtownie

Egidia® Palisada Egidia® 3D
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fURtKI eGIDIA®

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Profil słupa 
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

1000 1200 80 x 80 x 2 1950

1000 1400 80 x 80 x 2 2250

1000 1500 80 x 80 x 2 2250

1000 1700 80 x 80 x 2 2450

1000 2000 80 x 80 x 2 2700

1200 1200 80 x 80 x 2 1950

1200 1400 80 x 80 x 2 2250

1200 1500 80 x 80 x 2 2250

1200 1700 80 x 80 x 2 2450

1200 2000 80 x 80 x 2 2700

BRAMy DWUSKRZyDŁoWe eGIDIA®

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Profil słupa 
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

3000 1200 80 x 80 x 3 2250

3000 1500 80 x 80 x 3 2250

3500 1200 80 x 80 x 3 2250

3500 1400 80 x 80 x 3 2250

3500 1500 80 x 80 x 3 2250

3500 1700 80 x 80 x 3 2450

3500 2000 80 x 80 x 3 2700

4000 1200 80 x 80 x 3 2250

4000 1400 80 x 80 x 3 2250

4000 1500 80 x 80 x 2 2250

4000 1700 80 x 80 x 3 2450

4000 2000 80 x 80 x 3 2700

BRAMy DWUSKRZyDŁoWe eGIDIA® hD

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Profil słupa 
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

4500 1500 100 x 100 x 3 2250

4500 1700 100 x 100 x 3 2450

4500 2000 100 x 100 x 3 2700

5000 1500 100 x 100 x 3 2250

5000 1700 100 x 100 x 3 2450

5000 2000 100 x 100 x 3 2700

5500 1500 100 x 100 x 3 2250

5500 1700 100 x 100 x 3 2450

5500 2000 100 x 100 x 3 2700

6000 1500 120 x 120 x 3 2250

6000 1700 120 x 120 x 3 2450

6000 2000 120 x 120 x 3 2700

Rama
Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym  
40 x 40 mm (do 4 m) lub 50 x 50 mm (dla bram od 4,5 m do 6 m).
Specjalny system regulowanych zawiasów i zamków umożliwia  
otwieranie bramy zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Bramy dwuskrzydłowe wyposażone są w rygiel skrzydła ryglowego  
wykonany z aluminium i stali ocynkowanej.

Wypełnienie bramy
Bramy skrzydłowe Egidia® dostępne są z 2 rodzajami wypełnienia:
– wypełnienie palisadowe (profil 30 x 18 mm)
– wypełnienie Nyloforem 3D

Słupy
Słupy o profilu kwadratowym (80 x 80 mm, 100 x 100 mm lub 120 x 120 mm  
– w zależności od szerokości bramy) wyposażone w kapturek.

Technologia powlekania
Ocynkowanie ogniowe i powłoka proszkowa.

Znak CE:
Bramy Egidia® posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE 
o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 
dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.

Akcesoria
Furtki i bramy dostarczane są wraz z zamkiem 
cylindrycznym oraz kompletem regulowanych zawiasów.

Dodatkowo bramy dwuskrzydłowe dostarczane są wraz z ryglem pionowym.
Zamek elektromagnetyczny (opcja).
Bramy dostępne standardowo w wersji ręcznej. Na zamówienie możliwa jest 
wersja z automatyką.

Kolory (str. 2)
Ocynk ogniowy, zielony  RAL 6005, antracyt metalizowany  BF 7016 M, 
antracyt  RAL 7016, biały  RAL 9010, szary  RAL 7030, czarny  RAL 
9005 i niebieski  RAL 5010.
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Bramy skrzydłowe Fortinet®Bramy
Bramy uchylne fortinet®  

znakomicie harmonizują  

z różnymi ogrodzeniami  

w rolkach: Pantanet®,  

fortinet®, Resitor®.

ZALety

Nowoczesny wygląd

Bramy skrzydłowe Fortinet® zwracają uwagę swoją elegancją. Spawana konstrukcja ramy jest wypełniona siatką 

zgrzewaną Fortinet®. Wszystkie akcesoria (zamek, zawiasy i klamki) zostały tak zaprojektowane, by podkreślić 

nowoczesny wygląd bram.

Wysoka sztywność

Konstrukcja bramy oparta jest o w pełni spawaną ramę wykonaną ze stalowych profili kwadratowych. 

Wypełnienie stanowi siatka zgrzewana Fortinet® o małych oczkach i grubym drucie. Wszystkie akcesoria mają 

pełne zabezpieczenie antykorozyjne.

Wytrzymała powłoka poliestrowa

Bramy Fortinet® są pokrywane najlepszą dostąpną na rynku powłoką antykorozyjną. Najpierw powleka się 

je ochronną warstwą cynku, a następnie pokrywa poliestrem. Warstwa poliestrowa spełnia najwyższe normy 

w zakresie połysku, twardości i przylegania.

Szybki montaż

Bramy Fotinet® zostały tak skonstruowane, by ich montaż był łatwy i szybki oraz nie wymagał wielu akcesoriów 

instalacyjnych.

•	Ogrody	i	dziedzińce
•	Parki
•	Korty	tenisowe
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Rama 
Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym  
40 x 40 mm. Tabliczka z logo Betafence. 

Wypełnienie bramy 
Wypełnienie bramy stanowi siatka Fortinet® o oczkach kwadratowych  
50 x 50 mm przyspawana do ramy. Druty poziome siatki są karbowane  
na każdym oczku. 

Słupy 
Przystosowane do różnych wysokości ogrodzenia i uzupełnione plastikowym 
kapturkiem. 

Technologia powlekania 
Powłoka poliestrowa o działaniu antykorozyjnym i wysokim stopniu 
przylegania. 

Kolory (str. 2)
Zielony RAL  6005 i czarny  RAL 9005 (tylko niektóre typy).

Akcesoria
Bramy Fortinet® są wyposażone w unikalnie 
zaprojektowany system zamkowy składający 
się ze zintegrowanego zamka 
cylindrycznego, eleganckich klamek 
i zatrzasku. Bramy posiadają również 

czarno-srebrne zawiasy, które dobrze komponują się z wyglądem klamek.

Wszystkie akcesoria wykonane są z materiałów odpornych na korozję 
(stal nierdzewna, aluminium lub wysokiej jakości tworzywa sztuczne).

Dla bram dwuskrzydłowych 3000 x 1750/1950 mm  
oraz 4000 x 1750/1950 mm przewidziano profesjonalny zamek i rygiel.

SySteM fURteK foRtINet® 

Szerokość  
[mm]

Wysokość  
[mm]

Odległość między słupami 
[mm]

Odległość miedzy środkami słupów
[mm]

Potrzebna przestrzeń 
[mm]

Ø słupów
[mm]

1000 750* 920 980 1040  60

1000 950* 920 980 1040  60

1000 1150* 920 980 1040  60

1000 1450* 904 980 1056 76

1000 1750* 904 980 1056 76

1000 1950* 904 980 1056 76

1250 950 1170 1230 1290  60

1250 1150 1170 1230 1290  60

1250 1450 1154 1230 1306 76

1250 1750 1154 1230 1306 76

1250 1950 1154 1230 1306 76

SySteM BRAM foRtINet® 

Szerokość  
[mm]

Wysokość  
[mm]

Odległość między słupami 
[mm]

Odległość miedzy środkami słupów
[mm]

Potrzebna przestrzeń 
[mm]

Ø słupów
[mm]

3000 950* 2894 2970 3046 76

3000 1150* 2894 2970 3046 76

3000 1450* 2894 2970 3046 76

3000 1750* 2924 3000 3076 76

3000 1950* 2920 3000 3080 o 80 x 80

4000 950 3894 3970 4046 76

4000 1150 3894 3970 4046 76

4000 1450 3894 3970 4046 76

4000 1750 3924 4000 4076 76

4000 1950 3920 4000 4080 o 80 x 80

* Dostępne również w kolorze czarnym RAL 9005.

Ze standardowych elementów można także złożyć bramy o szerokości: 1,50 – 2,00 – 2,25 – 2,50 – 2,75 – 3,25 – 3,50 m.

Bramy dwu-
skrzydłowe są 
wyposażone 
w rygiel i płytkę 
dolną rygla.

Dostępne są również 
podstawy do montażu 
słupów bramy (średnica 
60 mm) na betonie lub 
płytkach.

Istnieje także możliwość 
zainstalowania bramy 
bezpośrednio do muru.
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Bramy skrzydłowe Nylofor®Bramy
furtki i bramy Nylofor®  

z wypełnieniem z różnych typów 

paneli stanowią doskonałe  

uzupełnienie systemu  

ogrodzeniowego Nylofor®.

Zalety

Solidna konstrukcja 

Wszystkie elementy bram skrzydłowych mają solidną budowę: rama, wypełnienie Nylofor® oraz słupy.

Precyzyjne ustawienie

System zamkowy jest doskonale dopasowany i łatwy w montażu.

Regulowane zawiasy

Regulowane zawiasy umożliwiają ruch bramy w obrębie 180°.

Wysoka jakość powłoki

Bramy Nylofor® zostały pokryte najlepszą dostępną obecnie powłoką. 

Szybki montaż

Bramy Nylofor® pozwalają na szybki montaż przy użyciu minimum akcesoriów.

Bezpieczny, regulowany zamek

Zewnętrzny zamek z bezpiecznym, regulowanym zamknięciem.

•	Fabryki	i	warsztaty
•	Centra	administracyjne
•	Budynki	użyteczności	publicznej
•	Tereny	rekreacyjne
•	Szkoły
•	Parki
•	Lotniska
•	Tereny	wojskowe
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Rama
Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 
40 x 60, 60 x 60 lub 80 x 60 mm. Wypełnienie Nyloforem® 3D jest dospawane do 
bramy, wypełnienie 2D – wspawane w bramę.

Słupy
Kwadratowe słupy wykonane ze spawanych rur, 
wyposażone w kapturek. Opcjonalnie: listwa do mocowania 
siatek zgrzewanych lub klipsy do łączenia z ogrodzeniem.
Wymiary słupów (mm): 80 x 80 x 2; 80 x 80 x 3; 100 x 100 x 3; 
140 x 140 x 3 oraz 160 x 160 x 3.

Akcesoria
Zawiasy: regulowane, umożliwiające ruch skrzydła w promieniu 180°.
Zamek: bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym zamknięciem.
Rygiel: wyprodukowany ze stali nierdzewnej i zamontowany na skrzydle, 
służy do zakotwiczenia w płycie fundamentowej bramy.
Standardowe wyposażenie bram dwuskrzydłowych: 1 rygiel.
Opcjonalnie: rygiel dla furtek oraz dodatkowy rygiel dla bram. 

Znak CE
Bramy Nylofor® posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE 
o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1  
dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.

Technologia powlekania
Ocynkowanie i powłoka poliestrowa.

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005, biały  RAL 9010, czarny  RAL 9005
Inne kolory dostępne na zamówienie.

Opcje

Chwytak bramy

Rygiel

Listwa  
montażowa

Ogranicznik 
przygruntowy

Ogranicznik 
przyziemny  

z płytką 
uderzeniową

Złączka

Osłona 
przeciwpyłowa 

zamka

SySteM NyLofoR® f, 2D, 2D SUPeR – BRAMy

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Światło wjazdu 
[mm]

Potrzebna przestrzeń (razem z listwą montażową) 
[mm]

Furtki

1000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 985 1145

Bramy

3000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 2900 3170 / 3210*

4000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 3900 4290

5000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 4900 5100 / 5180*

6000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 5960 6180 / 6260*

8000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 Na zamówienie Na zamówienie

10000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 Na zamówienie Na zamówienie

Inne wymiary na zamówienie – * dla wysokości 1830 – 2030 mm

SySteM NyLofoR® 3D – fURtKI

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Światło 
wjazdu
[mm]

Potrzebna przestrzeń 
(razem z listwą 

montażową) [mm]

1000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 985 1145

1200 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 1255 1415

1500 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 1525 1885 / 1725*

2000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 2065 2265

2500 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 2470 2670 / 2750**

3000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 3010 3210 / 3290***

4000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 3955 4235 / 4275*

4500 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 4495 4775 / 4815**

5000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 5070 5350 / 5390****

SySteM NyLofoR® 3D – BRAMy

Szerokość 
[mm]

Wysokość
[mm]

Światło 
wjazdu
[mm]

Potrzebna przestrzeń 
(razem z listwą 

montażową) [mm]

2000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 1930 2090

2400 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 2470 2630

3000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 3010 3170 / 3210*

4000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 4090 4290

5000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 4900 5100 / 5180**

6000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 5980 6180 / 6260***

8000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 7870 8150 / 8190*

9000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 8950 9230 / 9270**

10000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 10100 10380 / 10420****

* dla wysokości 2430 mm, ** dla wysokości 2030 – 2430 mm, *** dla wysokości 1530 – 1730 – 2030 – 2430 mm, **** dla wysokości 1730 – 2030 – 2430 mm
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Samonośne bramy przesuwne 
Egidia®

Bramy
Samonośne bramy  

przesuwne egidia®  

to maszyny, która działają  

pewnie, niezawodnie  

i bez zakłóceń,  

bez względu na warunki  

atmosferyczne.

ZALety

Samonośna konstrukcja:
Egidia® jest samonośna w pełnym tego słowa znaczeniu – nie tylko skrzydło nie wymaga dodatkowego  

podparcia, ale również konstrukcja nośna bramy nie wymaga stawiania dodatkowych słupów.

efektowny wygląd
Prosty i uniwersalny wzór wypełnienia sprawia, że bramy Egidia® harmonijnie komponują się  

z każdym typem ogrodzenia. 

Bezpieczeństwo
Zamontowanie systemu odpornych na zużycie i korozję rolek w dolnej belce zapobiega kolizjom.

Wysoka jakość powłoki
Bramy Egidia® dostępne są w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo,  

co zabezpiecza je antykorozyjnie na wiele długich lat.

System równoważenia bramy
System równoważenia bramy zapewnia równe prowadzenie bramy.

•	Zabudowa	jednorodzinna
•	Osiedla 
•	Parki
•	Pływalnie

Egidia® Palisada Egidia® 3D
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Skrzydło bramy
Konstrukcja spawana ramy o profilu pionowym 40 x 40 mm  
i poziomym 60 x 40 mm. Wymiar dolnej belki: 75 x 65 mm.
Dwa zestawy rolek jezdnych i jedna rolka prowadząca (u góry skrzydła).  
Bramy przesuwne wyposażone są w łapacz skrzydła bramy.
Przesuwne bramy ręczne wyposażone są w zamek hakowy.
Bramy automatyczne wyposażone są w napęd o optymalnej mocy,  
jeden pilot czterokanałowy, zestaw fotokomórek i lampę ostrzegawczą.

Wypełnienie bramy
Bramy przesuwne Egidia® dostępne są z 2 rodzajami wypełnienia:
–  wypełnienie palisadowe:  

profile pionowe o wymiarach 30 x 18 mm w odstępie 110 mm
– wypełnienie Nyloforem 3D

Prowadzenie bramy
Słup prowadzący bramy składa się z kątownika 100 x 75 mm,  
płyty stalowej i słupa 80 x 80 mm.
Słup końcowy o profilu 80 x 80 mm jest dostępny jako opcja.

Technologia powlekania
Ocynkowanie lub ocynkowanie i powłoka proszkowa.

Akcesoria
Dodatkowy zestaw fotokomórek oraz pilot czterokanałowy dostępne są jako 
opcja.

SAMoNoŚNe BRAMy PRZeSUWNe eGIDIA® 

Szerokość = 
światło wjazdu 

[mm]

Wysokość  
[mm]

Wysokość bramy 
od fundamentu 

[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

Szerokość skrzydła
[mm]

Wymagana 
przestrzeń 

[mm]

3500 1200 1243 1200 5000 8600

3500 1400 1443 1400 5000 8600

3500 1500 1543 1500 5000 8600

3500 1700 1743 1700 5000 8600

3500 2000 2043 2000 5000 8600

4000 1200 1243 1200 5700 8800

4000 1400 1443 1400 5700 8800

4000 1500 1543 1500 5700 8800

4000 1700 1743 1700 5700 8800

4000 2000 2043 2000 5700 8800

4500 1200 1243 1200 6300 10900

4500 1400 1443 1400 6300 10900

4500 1500 1543 1500 6300 10900

4500 1700 1743 1700 6300 10900

4500 2000 2043 2000 6300 10900

5000 1200 1243 1200 7000 12000

5000 1400 1443 1400 7000 12000

5000 1500 1543 1500 7000 12000

5000 1700 1743 1700 7000 12000

5000 2000 2043 2000 7000 12000

Znak CE
Bramy Egidia® posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach 
budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych  
i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.

Kolory (str. 2)
Wersja ocynkowana, zielony  RAL 6005, antracyt metalizowany  BF 7016 M, 
antracyt  RAL 7016, biały  RAL 9010, szary  RAL 7030, czarny  RAL 
9005 i niebieski  RAL 5010.

Dodatkowe informacje
Bramy przesuwne dostępne są w wersji lewej i prawej. Kierunek otwierania 
bramy określamy patrząc od zewnątrz posesji.

SŁUP KoŃCoWy Do BRAMy PRZeSUWNeJ eGIDIA® 

Wysokość 
bramy  
[mm]

Wysokość 
słupa  
[mm]

Wymiary 
słupa 
[mm]

1200 1800 80 x 80 x 3

1400/1500 2200 80 x 80 x 3

1700 2400 80 x 80 x 3

2000 2700 80 x 80 x 3



Zastosowanie

Samonośne bramy przesuwne 
Egidia® HD

Bramy
Samonośne bramy egidia® hD 

działają bezawaryjnie niezależnie 

od warunków atmosferycznych 

i w przypadku częstego 

użytkowania.

ZALety

Samonośna konstrukcja:
Brama jest w pełni samonośna, dlatego do jej zamontowania wystarczą wcześniej przygotowane fundamenty.

Szybki montaż
Brama dostarczana jest całkowicie przygotowana do pracy, więc jej instalacja jest ekspresowa.

Bezpieczeństwo
Automatyczna brama przesuwna Egida® HD może zostać wyposażona w aktywne listwy bezpieczeństwa 

z własnym zasilaniem, zapobiegające przytrzaśnięciu przeszkód przez skrzydło.

Wysoka jakość powłoki
Bramy Egida® HD dostępne są w wersjach ocynkowanej oraz ocynkowanej i malowanej proszkowo, 

co zabezpiecza je przed korozją na wiele lat.

System równoważenia bramy
Odpowiednio długa przeciwwaga, system naciągu oraz rolka spoczynkowa zapewniają optymalne prowadzenie 

skrzydła bramy.

•	Obiekty	handlowe	i	przemysłowe
•	Zakłady	produkcyjne	i	fabryki
•	Centra	magazynowe	i	dystrybucyjne
•	Budynki	użyteczności	publicznej

64
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Skrzydło bramy
Skrzydło bramy bazuje na profilu jezdnym o wymiarach 120 x 100 mm. 
Rama skrzydła składa się z zespawanych profili 80 x 60 oraz 60 x 60 mm. 
Dodatkową sztywność i możliwości regulacyjne nadaje zastosowanie śruby 
rzymskiej na ogonie bramy.

Wypełnienie bramy 
Za wypełnienie mogą służyć profile 25 x 25 mm lub dowolne panele Nylofor®.

Prowadzenie bramy
Zarówno słupy prowadzące, jak i końcowe bramy są słupami portalowymi 
(podwójnymi) i wykonane są z profili 100 x 100 mm. Słup główny i zamykający 
są standardowymi częściami bramy. Za stabilizacje skrzydła odpowiada rolka 
poliamidowa.

Zamykanie bramy
Brama ręczna wyposażona jest w zamek hakowy z wkładka patentową, brama 
automatyczna – w napęd elektryczny oraz opcjonalnie aktywne listwy 
bezpieczeństwa z autonomicznym zasilaniem. Brama może zostać również 
przygotowana do działania z automatem klienta.

Technologia powlekania
Cynkowanie ogniowe lub cynkowanie ogniowe i powlekanie proszkiem 
poliestrowym.

Akcesoria
Istnieje możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów (np. zewnętrznego 
klawisza sterującego, pilota czterokanałowego lub pętli indukcyjnej).

Znak CE
Bramy Egidia HD posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE 
o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 
dla przemysłowych i posesyjnych bram ogrodzeniowych.

Kolory (str. 2)
Ocynk ogniowy oraz kolory dostępne w palecie RAL.

Dodatkowe informacje
Bramy przesuwne dostępne są wersji lewej i prawej. Kierunek otwierania 
bramy jest określany z zewnątrz posesji.

SAMoNoŚNe BRAMy PRZeSUWNe eGIDIA® hD

Szerokość = światło wjazdu 
[mm]

Szerokość skrzydła 
[mm]

Wymagana przestrzeń 
[mm]

5000 7000 12320

5500 7400 13330

6000 8000 14320

6500 8700 15500

7000 9400 16760

7500 10000 17820

8000 10700 19060

8500 11400 20230

9000 12000 21360

9500 12700 22530

10000 13400 23780

11000 14100 25920

12000 15000 28220

Wysokość bramy  
[mm]

Wysokość bramy od podłoża 
[mm]

1500 1765

1700 1965

2000 2265

2200 2465

2400 2665

Dla wszystkich szerokości, bramy dostępne są w 5 wysokościach:
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Bramy skrzydłowe i przesuwne 
Robusta®  

Bramy
Rodzina bram Robusta® 

o wypełnieniu palisadą 

sprawdza się przede wszystkim 

wokół obiektów przemysłowych 

i dużych centrów handlowych.

ZALety

Kompletny system
Bramy Robusta® występują w wersji skrzydłowej oraz przesuwnej, zarówno ręcznej, jak i zautomatyzowanej 

(Bekamatic®).

Niezawodna konstrukcja
Bramy skrzydłowe wyposażone są w regulowane zawiasy oraz bezpieczny zamek.  

Konstrukcja bram przesuwnych oparta jest o solidną belkę dolną z zamontowanym systemem rolek. 

Bezpieczeństwo
Odległość między profilami pionowymi bram wynosi 110 mm, co zapobiega wspinaniu się na ogrodzenie 

oraz przedostawaniu przez otwory.

Kontrola dostępu
Bramy Robusta® można wyposażyć w szereg dodatkowych opcji, zapewniających lepsze zabezpieczenie terenu: 

czytniki kart, zamek szyfrowy, videofon, światło ostrzegwacze i wiele innych.

•	Fabryki	i	warsztaty
•	Centra	administracyjne
•	Budynki	użyteczności	publicznej
•	Lotniska
•	Tereny	wojskowe
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Bramy skrzydłowe 
Rama wykonana jest z profili rurowych 
o wymiarach 40 x 60, 60 x 60 lub 
80 x 60 mm, z wypełnieniem z pionowych 
prętów o wymiarze 25 x 25 mm, 
umieszczonych co 110 mm.
Słupy kwadratowe z profili zgrzewanych, 
wyposażone są w kapturek.
Regulowane zawiasy umożliwiają ruch 

skrzydła w promieniu 180 stopni.
Bramy wyposażone są w bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym 
zamknięciem.
Na skrzydle zamontowany jest rygiel ze stali nierdzewnej, wpuszczany 
w podłoże.
Wysokości furtek i bram: 1030, 1230, 1530, 1730, 2030 i 2430 mm.
Szerokości furtek: 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 4500 
i 5000 mm.
Szerokości bram: 2000, 2400, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 9000 
i 10000 mm.

Bramy przesuwne na szynie
Belka dolna bramy ma wymiary: 
100 x 100 x 3 mm (bramy o szerokości 
3 – 6 m), 150 x 100 x 3 mm (6 – 9 m) 
i 200 x 100 x 4 mm (9 – 14 m).
Rama wykonana jest ze spawanych profili 
o wymiarach: 60 x 60 x 2 mm (3 – 9 m) 
i 100 x 100 x 3 mm (9 – 14 m).
Ramę wypełniają profile o wymiarch 

25 x 25 x 1,5 mm, spawane pod kątem 45 stopni, w odstępach co 110 mm.
Bramy wyposażone są w zewnętrzny regulowany zamek.
Słup prowadzący typu mostkowego do prowadzenia od góry wykonany jest 
z profili o wymiarach 120 x 80 x 3 mm lub 120 x 120 x 3 mm (dla bram wyższych 
niż 2 m lub o długości skrzydła 8 lub 9 m).
Wysokości bram: 1200, 1500, 1700, 2000 i 2400 mm.
Szerokości bram: 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 
12000, 13000 i 14000 mm.

Bramy przesuwne samonośne
Skrzydło bramy to konstrukcja spawana, 
wykonana z profili rurowych o wymiarach 
25 x 25 x 1,5 mm, w odstępach co 110 mm.
Ramę wyposażono w rolki prowadzące 
umieszczone u góry i dołu ramy, 
zapewniające znakomite wsuwanie się 
skrzydła w słup końcowy.
Dwa zestawy rolek umieszczono na belce 

dolnej dla prowadzenia poziomego i pionowego.
Bramy otwierane ręcznie wyposażone sa w zamek cylindryczny.
Listwa zębata dostępna jest dla wszystkich wysokości bram jako opcja.

Słup prowadzący i końcowy przyspawane są do podstawy.
Słup prowadzący posiada 2 zestawy rolek prowadzących ze strony górnej oraz 
zintegrowaną podstawę do montażu zestawu rolek w belce dolnej.
Słup prowadzący ma wbudowany układ elektroniczny wykorzystywany do 
montażu automatyki, a słup końcowy – bez automatyki – posiada zamek 
z mechanizmem zatrzaskowym.
Wysokości bram: 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 i 2400 mm.
Szerokości bram: 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000 
i 12000 mm.

Automatyka Bekamatic®

W przypadku napędu Bekamatic®  
silnik/reduktor zintegrowany jest ze 
słupem prowadzącym.
System mechanicznego zamykania 
uniemożliwia ręczne otwarcie zamkniętej 
automatycznie bramy.
Silnik może zostać odłączony przez 
system sprzęgła, co umożliwia ręczne 

otwieranie i zamykanie bramy.
Światło wjazdu zabezpieczone jest fotokomórkami, które uaktywniają się przy 
każdym ruchu zamykającym bramy. Jeżeli wykryją przeszkodę, wówczas 
brama natychmiast całkowicie się otworzy. Podwójny zestaw fotokomórek jest 
zamontowany na słupie nośnym i końcowym od strony posesji na wysokości 
25 cm, a po stronie zewnętrznej ogrodzenia na wysokości 60 cm.
Na czołowej krawędzi skrzydła bramy zamontowana jest listwa 
bezpieczeństwa. Słup nośny również wyposażony jest w 4 listwy 
bezpieczeństwa: po 2 listwy z przodu i 2 listwy z tyłu. Dociśnięcie listwy 
bezpieczeństwa powoduje natychmiastowe zatrzymanie i cofnięcie się bramy.
Brama jest wyposażona w główny wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina 
dopływ prądu do napędu.
Na życzenie klienta mogą zostać zamontowane następujące urządzenia 
kontroli dostępu: wyłącznik kluczowy, sterowanie radiowe, czytnik kart, światło 
ostrzegawcze, zamek szyfrowy, wideofon, domofon, wyłącznik czasowy, pętla 
magnetyczna. Wszystkie te elementy mogą być zamontowane na słupie 
nośnym, słupie końcowym lub na życzenie na osobnej kolumnie.

Technologia powlekania
Bramy Robusta® są cynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimum 275 g/m2, 
łącznie z dwóch stron). Następnie nakładana jest warstwa epoksydowa i bramy 
pokrywane są warstwą proszku poliestrowego (min. 120 mikrometrów).

Znak CE
Bramy Robusta posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE 
o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 
dla przemysłowych i posesyjnych bram ogrodzeniowych.

Kolory
Wszystkie kolory dostępne na zamówienie.



Zastosowanie

Kołowroty Kołowroty i szlabany
Kołowroty stanowią doskonałe 

uzupełnienie bogatej oferty firmy 

Betafence z zakresu kontroli  

dostępu i detekcji.

ZALety

Kompleksowy asortyment

Kołowroty w wersji automatycznej lub ręcznej. Do zastosowań w przemyśle, na stadionach sportowych 

oraz w parkach. 

Niezawodność

Zastosowanie nowoczesnego systemu kontroli elektronicznej oraz automatyki zapewnia kołowrotom  

długotrwałe i niezawodne użytkowanie, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem.

Wyposażenie dodatkowe

Elektroniczne układy sterujące można zaprogramować tak, by pasowały do każdego projektu  

lub do specjalnych wymogów klienta. Dodatkowe wyposażenie obejmuje: czytniki kart, klawiatury,  

interkom, wideotelefon, systemy rejestracji. 

Wysoka jakość

Kołowroty mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub stali czarnej ocynkowanej i opcjonalnie malowanej 

proszkowo. W pewnych zastosowaniach wykorzystuje się dodatkowo laminat poliestrowo-szklany z powłoką 

żelkotową.

•	Zabezpieczenie	obiektów	przemysłowych 
•	Kontrola	ruchu	pieszych 
•		Stadiony,	wyciągi	narciarskie	i	inne	obiekty	

sportowe
•		Czasowa	kontrola	dostępu	podczas	imprez	

masowych i festiwali
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BF2
Bramki obrotowe niskie BF2 przeznaczone są do kontroli ruchu osobowego 
w obiektach strzeżonych o wysokim standardzie wykończenia. 
Charakteryzują się:
– pojedynczym torem ruch z możliwością wyboru kierunku
– potrójnym rotorem w układzie ramion co 120˚
–  elektromechanicznym wspomaganiem ruchu ramion ułatwiającym płynne 

przechodzenie oraz wspomagającym samoczynne blokowanie ramion
– bezpiecznym zasilaniem 24V
– piktogramami diodowymi  oraz X wskazującymi stan urządzenia

Występują w następujących konfiguracjach wykończenia:

Bf2-t 
 Konstrukcja i rotor wykonane ze stali 
nierdzewnej, do stosowania wewnątrz 
budynków 

Bf2-tM  
Konstrukcja wykonana ze stali czarnej 
ocynkowanej i powleczonej proszkowo, 
rotor wykonany ze stali nierdzewnej, 
do stosowania wewnątrz budynków 

Bf2-N2 
 Konstrukcja z dodatkowym wygrodzeniem 
i rotor wykonane ze stali nierdzewnej, 
do stosowania wewnątrz budynków 

Bf2-SKI  
Konstrukcja wykonana ze kompozytu 
poliestrowo-szklanego z powłoką żelkotową, 
rotor wykonany ze stali nierdzewnej, 
do stosowania na wyciągach narciarskich 

Wszystkie bramki mogą być wyposażone w opadające ramiona rotora.
Możliwe jest wykonanie innych konfiguracji zgonie z zamówieniem klienta.

BF3
Kołowroty wysokie BF3 przeznaczone są do kontroli zewnętrznego ruchu 
osobowego w obiektach strzeżonych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. 
Charakteryzują się:
–  pojedynczym lub podwójnym torem ruch z możliwością wyboru kierunku
–  potrójnym lub poczwórnym rotorem w układzie ramion co 120˚ lub 90˚
–  elektromechanicznym wspomaganiem ruchu ramion ułatwiającym płynne 

przechodzenie oraz wspomagającym samoczynne blokowanie ramion
– bezpiecznym zasilaniem 24V
– przystosowaniem do pracy na zewnątrz budynków
– piktogramami diodowymi  oraz X wskazującymi stan urządzenia

Występują w następujących konfiguracjach wykończenia:

Bf3-1-3N  
Konstrukcja, rotor i dach wykonane ze stali 
nierdzewnej 

Bf3-1-3-oCM  
Konstrukcja, rotor i dach  wykonana ze stali 
czarnej ocynkowanej i powleczonej 
proszkowo 

Bf3-1-3oCN  
Konstrukcja wykonane ze stali czarnej 
ocynkowanej, rotor i dach wykonane ze stali 
nierdzewnej 

Możliwe jest wykonanie innych konfiguracji zgonie z zamówieniem klienta.

Opcje
Wszystkie bramki i kołowroty mogą na zamówienie zostać przystosowane do 
podłączenia do obecnego systemu bezpieczeństwa klienta.
Dodatkowo można wyposażyć je w:
– lampę halogenową oświetlającą miejsce przejścia
– pełny dach nad kołowrotem
– wydłużenie konstrukcji rotora celem montażu np. do kostki brukowej

Kołowroty dostarczane są w stanie gotowym do użycia.



Zastosowanie

SzlabanyKołowroty i szlabany
Szlabany Betafence wraz  

z profesjonalnymi systemami 

ogrodzeniowymi stanowią  

integralną część bogatego  

asortymentu produktów  

kontroli dostępu.

ZALety

Bogaty asortyment

Szlabany ręczne są dostępne dla światła wjazdu do 8 m. 

Wersja automatyczna może być stosowana dla światła wjazdu do 14 m, przy zastosowaniu tej samej technologii.

Niezawodność 

Szlabany są wyposażone w zaawansowany system elektronicznej kontroli oraz napęd zapewniający stopniowe 

przyspieszanie i zwalnianie, dzięki któremu ruch odbywa się bez wibracji.

Kontrola dostępu

System elektronicznej kontroli daje możliwość zaprogramowania pod kątem potrzeb i specyficznych wymagań 

klienta. Dostępny jest szeroki wybór opcji: wykrywacze z pętlą indukcyjną, fotokomórki, wyłącznik kluczowy, 

zdalne sterowanie RF, czytnik kart, klawiatura, wrzutnik monet.

Jakość 

Stalowa obudowa powleczona proszkiem poliestrowym. Elementy mechaniczne wewnątrz zostały pokryte 

metodą galwanizacji elektrolitycznej. 

Owalne lub okrągłe ramię aluminiowe, pokryte warstwą PVC w kolorze białym z czerwonymi elementami 

odblaskowymi oraz uszczelnieniem krawędzi.

•	Zastosowania	wszelkiego	rodzaju 
•		Zwłaszcza	dla	zabezpieczenia	otoczenia	

obiektów przemysłowych 
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Barierki ręczne
BL 10: dostępne w długościach: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 m
Z ramieniem okrągłym, opcja: podpora ramienia.
Kolor standardowy: pomarańczowy  RAL 2000. 
Inne kolory RAL dostępne na zamówienie.

Szlabany automatyczne

Typ Dane techniczne 

BL 229

– długość: w zakresie od 2 do 6 m (co 50 cm)
– mocowanie ramienia: po lewej lub prawej stronie
– ramię okrągłe
– dla ruchu o natężeniu średnim do wysokiego

BL 40/41

– długość: w zakresie od 4 do 12 m (co 50 cm)
– mocowanie ramienia: 
   = 4 – 8 m: po lewej stronie, po prawej dla BL 40
   = 6 – 12 m: tylko z ramieniem środkowym dla BL 41
– ramię okrągłe
– dla ruchu o natężeniu średnim do wysokiego

BL 52

– długość: w zakresie od 6 do 14 m (co 50 cm)
– mocowanie ramienia: na środku
– ramię okrągłe
–  dla średniego poziomu bezpieczeństwa, szczególnie 
   dla dużych szerokości przejazdu

BL 43/44

– długość: w zakresie od 2 do 6 m (co 50 cm)
– mocowanie ramienia: na środku
– wzmacniane ramię owalne
– dla średniego i wysokiego poziomu bezpieczeństwa

BL 53

– długość: w zakresie od 3 do 8 m (co 50 cm)
– mocowanie ramienia: na środku
– wzmacniane ramię owalne
–  dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Oprócz asortymentu standardowego dostępna jest także szeroka gama  
innych barierek.
Kolor standardowy: pomarańczowy  RAL 2000. 
Inne kolory RAL dostępne na zamówienie.
Standard: 230V, 1-fazowy.

opcje:
W zależności od typu dostępne są różne opcje, m.in.:
– nadajnik i odbiornik radiowy
– wyłącznik z kluczem, czytnik kart, skrzynka z przyciskami itp.
– wykrywacze z pętlą indukcyjną
– diody sygnalizacyjne na ramionach
– podpora końca ramienia
– znak drogowy
– sztywna składana firanka
– składana podpora końca barierki
– składany płotek

Niezależne kolumny kontroli dostępu
BoR 235: 
Obudowa z blachy o minimalnej grubości 2 mm, zabezpieczonej przed korozją 
metodą galwanizacji elektrolitycznej oraz strukturalną warstwą epoksydową 
(standardowy kolor: pomarańczowy RAL 2000). Całkowita grubość warstwy 
ochronnej przekracza 160 mikronów.  
Wysokość pojedynczego słupa pozwala kierowcy pojazdu osobowego na 
dostęp do urządzeń; słup podwójny (złożony z dwóch słupów pojedynczych) 
dostosowany jest także do pojazdów ciężarowych.  
1.  Obudowa przykręcona do podłoża (zestaw nie zawiera elementów 

mocujących), zapewniająca przestrzeń wymaganą dla urządzeń sterujących 
i peryferyjnych, przyłącza kabli, itp.

2.  Zamykane drzwiczki zabezpieczające przed działaniem czynników 
atmosferycznych.

3.  Sześciomilimetrowy wyjmowany panel z tworzywa sztucznego, w którym 
łatwo jest wykonać otwory, oddzielający część metalową od urządzeń 
sterujących. 
Kolor: szary antracyt. 

4. Daszek.

Słup pojedynczySłup podwójny 
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Słupy
Profesjonalne stalowe słupy  

o profilu okrągłym, ocynkowane 

i powleczone poliestrem.

Słupy okrągłe
Okrągłe słupy o średnicy 38 mm lub 48 mm.

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (warstwa o grubości 275 g/m2 – mierzona z dwóch stron) i pokryte 
proszkiem poliestrowym (minimalna grubość powłoki wynosi 60 mikrometrów). 

Akcesoria 
Dopasowane do wszystkich typów siatek. 

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005.

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

SŁUPy oKRąGŁe

Średnica słupa [mm] Ø 38 Ø 48 Ø 60 Ø 76

Grubość ścianki [mm] 1,25 1,50 2,00 2,00

Wysokość słupa [mm]

1500 •

1750 •

2000 • •

2400 •

2600 •

3100 •

3750 • •

4750 • •

SŁUPy oKRąGŁe Ze ZGIĘtyM RAMIeNIeM

3100 •

3250 •

3600 • •

SŁUPy PoDPoRoWe DLA BeKACLIP® I SŁUPóW oKRąGŁyCh

1500 •

1750 •

2000 •

2500 •

3000 • •

4000 •

4750 •

Ze wszystkimi siatkami w rolkach.
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Słupy Bekaclip®

Okrągłe stalowe słupy z listwą montażową zakończone kapturkiem z logo Betafence.

Technologia powlekania 
Słupy wykonane ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone PVC  
o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

Akcesoria 
– klipsy Bekaclip® ze stali nierdzewnej: Ø 3,5 mm – do montażu siatek w rolkach
– klipsy Fortinet® Super ze stali nierdzewnej: Ø 3,5 mm – do montażu systemu Fortinet® Super
– kleszcze Bekaclip® do zaciskania klipsów
– obejmy Ø 48 mm i 60 mm do montażu paneli Bekafor® i Zenturo®

– dostępna także płyta podstawy 

Opcja 
Słupy z zagiętym ramieniem. 

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005, biały  RAL 9010, antracyt metalizowany  BF 7016M. 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

•		Do	wszystkich	zgrzewanych	siatek	w	rolkach
•		Do	systemów	panelowych: 

– Bekafor® Classic 
– Bekafor® Prestige 
– Zenturo®

SŁUPy BeKACLIP®

Średnica słupa Ø 44 mm Ø 48 mm Ø 60 mm Ø 70 mm

Grubość ścianki 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 2,00 mm

Wysokość słupa [mm]

700 •

1100 •

1300 •

1500 • •

1700 • •

2000 • •

2300 • •

2500 • •

2700 • • •

3000 • •

3500 •

Wx [cm3] 1,36 2,38 4,98 6,94

Dodatkowe słupy podporowe: zobacz słupy okrągłe

SŁUPy BeKACLIP® Ze ZGIĘtyM RAMIeNIeM

Średnica słupa Ø 48 mm Ø 60 mm

Wysokość słupa [mm]

3100 • •

3250 — •

3600 • •

Słupy
Słup metalowy z listwą 

umożliwiającą szybki montaż 

siatek i paneli dla domu 

i ogrodu: Bekafor® Classic, 

Bekafor® Prestige lub Zenturo®.
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Słupy
Słupy o profilu prostokątnym, 

ocynkowane ogniowo  

lub powleczone metodą  

proszkową. Stosowane  

z panelami Nylofor®.

Słupy EL 

Profil 
– Przekrój prostokątny 
– Z otworami i akcesoriami montażowymi 
– Plastikowy kapturek 
– Profil słupa: 60 x 40 x 1,5 mm 
– Wx: 4,8 cm3 (słupy powlekane)
– Wx: 6,14 cm3 (słupy ocynkowane ogniowo)

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

Akcesoria 
– Złączki 
– Nierdzewne śruby hakowe z nakrętkami samozrywalnymi 
– Łącznik płyty betonowej 

Opcje 
– Słupy na podstawie (przyspawane)
– Słupy z zagiętym ramieniem (przyspawanym) – na zamówienie

Kolory (str. 2)
Ocynk ogniowy, zielony  RAL 6005
Inne kolory dostępne na zamówienie. 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Ze wszystkimi typami paneli Nylofor®.

SŁUPy PRoStoKątNe eL

Wysokość słupa  
[mm]

Ilość mocowań na słup

Śruby hakowe Złączki

1000 2 3

1500 3 4

1700 3 5

2000 4 5

2400 4 6

2600 5 6

3200 6 8
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Słupy
Słupy o profilu prostokątnym 

bez otworów, przystosowane 

do montażu paneli Nylofor® 

za pomocą obejm.

Słupy na obejmy

Profil 
– Przekrój prostokątny 40 x 60 x 1,5 mm
– Bez otworów montażowych
– Wyposażony w kapturek

Technologia powlekania 
Słupy prostokątne na obejmy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie 
powleczone poliestrem w kolorze zielonym. 

Akcesoria 
Obejmy prostokątne:
– wykonane ze stali ocynkowanej
–  dostępne w wersji ocynkowanej oraz ocynkowanej i powleczonej poliestrem  

na kolor zielony
– wymiary obejm: 40 x 60 mm
– obejmy łączone są za pomocą śrub z nakrętkami samozrywalnymi
– występują w trzech rodzajach: pośrednie, narożne i końcowe

Obejmy z drutu nierdzewnego
– wykonane ze stali nierdzewnej
–  posiadają również elementy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,  

które umożliwiają dobre dopasowanie obejm do profilu słupa oraz  
zahaczenie dwóch paneli do każdego słupa

– obejmy łączy się za pomocą nakrętek
 
Kolory (str. 2)
Ocynk ogniowy, zielony  RAL 6005

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Element systemów panelowych Nylofor®.

Słupy Na Obejmy

Wysokość panelu
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Ilość obejm 
prostokątnych

Ilość obejm 
z drutu nierdzewnego

1230 1700 3 3

1530 2000 3 3

1730 2400 4 4

1930 2600 4 4

2030 2600 4 4

2430 2800 5 5
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Słupy
Profilowane słupy ocynkowane 

i powlekane metodą proszkową 

ze specjalnym systemem  

mocującym. Stosowane 

do montażu z wszystkimi  

panelami Nylofor®.

Słupy Bekafix®

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 
– Grubość ścianki: 
 < 2475 mm: 1,25 mm; Wx: 5,28 cm3 
 ≥ 2475 mm: 1,5 mm; Wx: 6,48 cm3

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, pokryte proszkiem poliestrowym (minimum 60 mikrometrów) 

Akcesoria 
–  Powlekane klipsy stalowe i śruby nierdzewne z nakrętką samozrywalną
– Klipsy poliamidowe 
– Kleszcze do montażu klipsów
– Płyta podstawy do słupa
– Element łączący umożliwiający utworzenie zagiętego ramienia dla paneli
– Pojedyncze lub podwójne ramię zagięte do słupów Bekafix®

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005, biały  RAL 9010. Inne kolory dostępne na zamówienie.

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Z panelami Nylofor® typu  
Medium, 3D, 3-M, F, 2D, 2D Super.

SŁUPy BeKAfIx®

Wysokość słupa 
[mm]

Ilość mocowań  
na słup pośredni i narożny

Ilość mocowań  
na słup końcowy

1075 2 x 2 1 x 2

1475 2 x 2 1 x 2

1675 2 x 2 1 x 2

1975 2 x 3 1 x 3

2175 2 x 3 1 x 3

2475 2 x 4 1 x 4

2575 2 x 4 1 x 4

2775 2 x 4 1 x 4

3175 2 x 4 1 x 4
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Słupy Bekafix® SuperSłupy
Słupy profilowane o dużej 

sztywności, do zastosowań  

wymagających średniego  

i wysokiego stopnia 

zabezpieczenia i w bardzo 

korzystnej cenie.

Nowe słupy Bekafix® Super gwarantują zachowanie wszystkich dotychczasowych zalet standardowych 
słupów Bekafix® przy jednoczesnym znaczącym zwiększeniu zakresu możliwych zastosowań. 
Panele można instalować do wysokości 4,1 m, natomiast ogrodzenia o normalnej wysokości odporne są 
na wiatry o znacznej sile.

Podstawowe korzyści:
– Szybki montaż za pomocą złączek na wcisk (chronionych patentem)
–  Płyty betonowe można umieszczać bezpośrednio między słupami bez konieczności stosowania 

dodatkowych łączników 
– Elegancki wygląd i unikalny kształt
–  Dla celów montażu panele nie wymagają wykonania wycięć na przegięciach.

Profil
– Słup profilowany w kształcie litery „H”
– Z wgłębieniem na całej długości słupa (po lewej i prawej stronie)
– 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 cm3

Technologia powlekania 
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone proszkiem poliestrowym  
(min. 60 mikronów)

Akcesoria
–  Złączki metalowe powlekane tworzywem sztucznym, opcjonalnie ze śrubą  

ze stali nierdzewnej i nakrętką samozrywalną
– Kleszcze montażowe Bekafix® Super
– Kapturki z haczykiem do zawieszania paneli w celu ułatwienia montażu
– Złączki do montażu paneli Securifor®

– Płyta podstawy do instalacji na płytkach lub podłożu betonowym
– Pojedyncze lub podwójne ramię zagięte do słupów Bekafix® Super

Systemy panelowe typu: 
•	Nylofor® (szczególnie Nylofor® 3D Super) 
•	Securifor®

SŁUPy BeKAfIx® SUPeR

Wysokość panelu
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Liczba mocowań 
na słup pośredni

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 5 1 x 5

3600 4300 2 x 5 1 x 5

4100 4800 2 x 6 1 x 6

Montaż
W przypadku mocowania słupów w betonowej podmurówce 
należy upewnić się, że wewnątrz słupa nie pozostała woda.

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005, biały  RAL 9010. 
Inne kolory dostępne na zamówienie.
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Słupy
Słupy o przekroju prostokątnym 

lub kwadratowym, ocynkowane 

i powlekane z systemem  

mocującym.
Profil
Słupy z ocynkowanych profili stalowych: 
–  pośrednie i końcowe: 80 x 60 x 2,5 mm  

lub 120 x 60 x 3 mm z insertami do czołowego  
mocowania dwóch paneli w jednej linii. 

–  słupy narożne: 80 x 60 x 2,5 mm lub 120 x 60 x 3 mm  
posiadają jeden rząd insertów na sąsiadujących ściankach  
do montażu dwóch paneli w narożniku. 

– Wx: 15,1 cm3 (80 x 60 x 2,5 mm)

 31,98 cm3 (120 x 60 x 3 mm)

Technologia powlekania
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m2 – z obu stron).  
Powleczone poliestrem (grubość warstwy min. 60 mikrometrów).

Akcesoria
– Złączki 
– Nierdzewne śruby M8 
– Listwa zabezpieczająca 
– Wkładki neoprenowe
– U-profile

Opcja 
– Słupy na podstawie 
– W ofercie są dostępne pionowe wysięgniki na trzy rzędy drutu kolczastego. 

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005. Inne kolory dostępne na zamówienie.

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Ze wszystkimi typami paneli Securifor®.

Słupy prostokątne 
Securifor®  

SŁUPy SeCURIfoR®

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Wymiary paneli 
[mm]

Profil słupa 
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

Słupy o profilu prostokątnym z elementami mocującymi

2000 2518,6 x 2010,6 80 x 60 x 2,5 2600

2400 2518,6 x 2417,0 80 x 60 x 2,5 3100

3000 2518,6 x 3001,2 80 x 60 x 2,5 3700

4000 2518,6 x 4004,5 120 x 60 x 3,0 4800
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Słupy
Słupy Bekasecure® o unikanej 

konstrukcji to gwarancja  

łatwego montażu i wysokiego 

zabezpieczenia. 

Słupy Bekasecure® 
Bekasecure® – słupy z listwą zabezpieczającą 
Słupy Bekasecure® o unikalnej konstrukcji są dostępne z lub bez podstawy. 
Panele są zabezpieczone przez zastosowanie listwy na całej wysokości panelu 
oraz specjalnego systemu nierdzewnych mocowań. Słup zaprojektowano w taki 
sposób, aby całe ogrodzenie spełniało restrykcyjne wymagania sztywności, 
które są kluczowe dla obiektów o podwyższonym stopniu zabezpieczenia,  
a jednocześnie zapewniało łatwy montaż. Otwarty profil słupa umożliwia 
poprowadzenie okablowania elektrycznego lub optycznego. 

Profil 
– Profil słupa „Omega”; 
–  Z dwoma rzędami otworów 10 x 20 mm do mocowania paneli  

i listew zabezpieczających. 
– Profil słupa: Profil 1: 140 x 120 x 3 mm (wys. ogrodzenia 3 – 4 m) 
 Profil 2: 140 x 150 x 5 mm (wys. ogrodzenia 4,2 – 6 m) 
– Z metalowym kapturkiem 
– Wx:  Profil 1: 27 cm3

 Profil 2: 71 cm3

Do stosowania z panelami Securifor® 
lub Securifor® 3D 
•	Szkoły 
•	Szpitale 
•	Obiekty	przemysłowe	i	handlowe

Technologia powlekania
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m2 – z obu stron). Powleczone proszkiem poliestrowym  
(grubość warstwy min. 60 mikrometrów).

Akcesoria 
– Listwa zabezpieczająca 
–  Zabezpieczające wkręty jednokierunkowe (do mocowania paneli, listwy zabezpieczającej i metalowych 

kapturków).

Opcja 
– Słupy na podstawie 
– W ofercie są dostępne pionowe wysięgniki na trzy rzędy drutu kolczastego. 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, 
że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005. 
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM SeCURIfoR®

Wysokość 
ogrodzenia 

[mm]

Wymiary paneli 
szer. x wys. 

[mm]

Przekrój słupa 
szer. x wys. x grubość 

[mm]

Wysokość  
słupa 
[mm]

Profil 
podstawy

[mm]

Długość  
listwy 
[mm]

Słupy Bekasecure® z listwą do zabetonowania

3000 2518,6 x 3000,0 140 x 120 x 3,00 3800 — 3050

3650 2518,6 x 3670,0 140 x 120 x 3,00 4450 — 2060+1730

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 120 x 3,00 4800 — 2060+2060

Słupy Bekasecure® na podstawie

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 120 x 3,00 4050 230 x 230 x 15 2060+2060

4700 2518,6 x 4690,0 140 x 150 x 5,00 4730 300 x 300 x 20 2390+2390

5300 2518,6 x 5320,0 140 x 150 x 5,00 5390 300 x 300 x 20 3050+2390

6000 2518,6 x 6010,0 140 x 150 x 5,00 6050 300 x 300 x 20 2060+2060+2060

3

5

Profil 1

Profil 2
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Słupy
Quixolid® to słupy profilowane, 

ocynkowane i powleczone 

poliestrem, które umożliwiają 

szybki i łatwy montaż systemu 

panelowego bez konieczności 

użycia dodatkowych 

akcesoriów.

Słupy Quixolid®

ZALety

– Bardzo prosty montaż: do połączenia paneli ze słupami nie wymagane są żadne akcesoria 
– Słupy Quixolid® można łączyć z większością trójwymiarowych (3D) systemów panelowych Nylofor® 
–  Dla większego zabezpieczenia na pionowych drutach panelu można zagiąć metalowe zaciski znajdujące się po 

bokach słupa, co całkowicie uniemożliwia demontaż paneli
–  Przednia strona słupów Quixolid® jest bardzo podobna do słupa Bekafix®, dzięki czemu można dokonywać 

wymiany słupów w już istniejących ogrodzeniach 

Profil 
– Słup stalowy w kształcie litery H 
– Średnica słupa: 75 x 50 mm 
– Wgłębienia oraz haczyki na obu stronach słupa, co 100 mm 
– Wx: 5,23 m3 
– Wyposażony w plastikowy kapturek 

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym 
(minimalna warstwa 60 mikrometrów).

Opcje 
– Podstawa do słupa (taka sama, jak do słupa Bekafix®) 
– Przyrząd naciągowy ułatwiający montaż 
– Możliwość zainstalowania ramienia zagiętego z 3 rzędami drutów kolczastych 

Kolory (str. 2)
Wszystkie kolory RAL dostępne na zamówienie.

Montaż
– Kąt 90° można uzyskać przy użyciu jednego słupa Quixolid® 
–  Słupy Quixolid® można montować również z betonowymi lub plastikowymi deskami bez konieczności 

użycia dodatkowych akcesoriów (np. łączników do desek).

SySteM QUIxoLID®

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Wysokość słupa do zabetonowania
[mm]

Wysokość słupa na podstawie
[mm]

630 1075 675

1030 1745 1075

1230 1675 1275

1530 1975 1575

1730 2175 1775

1930 2475 1975

2030 2575 2075

2430 3175 —

Do łączenia z panelami Nylofor® 3D, 3D Pro, 
3-M i 3D Light II. 
•	Budynki	przemysłowe 
•	Szkoły 
•	Budynki	użyteczności	publicznej 
•	Boiska	i	stadiony	sportowe
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Drut kolczasty Motto®

•	Rolnictwo

Drut żyletkowy 
Obszary wysokiego ryzyka: 
•	Lotniska 
•	Więzienia 
•	Tereny	wojskowe 
Zastosowanie: 
•	Nad,	z	dołu	lub	z	przodu	ogrodzenia 
•	Na	dachach

ASoRtyMeNt

Przybliżona średnica 
kompaktowego zwoju

[mm]

Ilość spiral 
na zwój

Zalecana 
długość

[m]

Ilość 
klipsów na 

spiralę

730 56 12 5

35 22

13

Drut 
żyletkowy

Płasko zwinięte – komplet 
spiral spiętych ze sobą i na 
siebie zachodzących.

 Drut żyletkowy – pojedyncze 
pasmo drutu kolczastego 
z ostrzami tnącymi, nie spięte 
i rozciągnięte w górnej części 
ogrodzenia.

Drut stalowy z zamocowanymi ostrzami tnącymi.

Drut
–  Drut stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy 

2,5 mm
– Ostrza o szerokości 15 mm i długości 22 mm
– Odległość między ostrzami: 36 mm

Technologia powlekania
Ocynk ogniowy

Drut kolczasty
Motto® 

Dwa główne druty skręcone naprzemiennie pomiędzy 
czterema kolcami.

Drut
Drut ze stali wysokowęglowej z 4 kolcami co 
10 cm.
Drut kolczasty Zincalu®: 
–  wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych: 

min. 1150 N/mm2

–  wytrzymałość na rozciąganie drutu kolców: 
700/900 N/mm2

–  siła zrywająca drutu kolców: 4230 N
Drut kolczasty PVC: 
–  wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych 

i drutu kolców: min. 750/950 N/mm2

– siła zrywająca drutu kolców: 2450 N

Średnica drutów
Drut kolczasty Zincalu®: 
– drut główny: 1,7 mm 
– drut kolców: 1,45 mm
Drut kolczasty PVC: 
– drut główny: 1,6 – 2 mm 
– drut kolców: 1,4 – 1,8 mm

Technologia powlekania
Zincalu® lub powłoka PVC – zielony  BF 6073

Asortyment:
Drut kolczasty Zincalu®:
Długość zwojów: 50-100-250-500 m
Drut kolczasty PVC:
Długość zwojów: 50–100–250 m

Druty kolczaste
Drut żyletkowy 

Zwoje drutu żyletkowego  

produkowane są z drutu  

stalowego wyposażonego 

w ostrza. Jego użycie  

praktycznie uniemożliwia  

pokonanie każdego ogrodzenia.

Drut kolczasty Motto®

Naprzemiennie skręcany  

drut kolczasty.
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Tempofor®ogrodzenia  
tymczasowe
Systemy ogrodzeń przenośnych  

to doskonała ochrona  

ludzi, obiektów i dóbr  

o charakterze tymczasowym.

ZALety

Jakość i trwałość

Panele wykonane są ze zgrzewanych ocynkowanych rur i drutów, a następnie cynkowane, co zapewnia ich 

długotrwałe użytkowanie we wszystkich warunkach pogodowych. Mocna rama wykonana z rur oraz 245 

zgrzewów zapewnia odpowiednią sztywność.

elastyczne rozwiązanie

Bogaty asortyment paneli i akcesoriów stanowi idealne zabezpieczenie o charakterze tymczasowym w każdej  

sytuacji. Różne systemy montażu oraz logistyki systemów pozwalają na swobodne dopasowywanie się do 

potrzeb klienta w zakresie montażu i transportu.

Serwis

Ogrodzenia tymczasowe Betafence są dostępne wyłącznie w sieci profesjonalnych dystrybutorów, co gwarantuje 

najlepszą obsługę i doradztwo przy sprzedaży i wynajmie ogrodzeń przenośnych.

•	Tymczasowa	ochrona	i	kontrola 
•	Place	budowy 
•	Imprezy	 
•	Tereny	przemysłowe 
•	Zabezpieczenie	przed	kradzieżą,	wypadkami	i	aktami	wandalizmu	 
•	Kontrola	ruchu	pieszych	i	pojazdów 
•	Przesłona	widoku 
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Asortyment Tempofor® F 
f1: panel standardowy o wysokości 1,2 m
f2: panel standardowy o wysokości 2 m
f2 Medium: lekki panel przenośny
f2 S Medium: najlżejszy panel 3,5 x 2 m
f2 Super: panel o wzmocnionych profilach ramy oraz grubszych drutach, 
idealny do intensywnego użytkowania, np. pod wynajem.
f2 Secure: panel „Antyclimb”: trudny do sforsowania
f3: panel standardowy z dodatkowym poziomym profilem dla większej 
stabilności,
f3 Maxi: panel F3 o mniejszych oczkach: 50 x 300mm i o wysokości 2,45 m 

Asortyment Tempofor® B
Osłona placu budowy i koncertów. Składa się z ocynkowanej ogniowo stalowej 
ramy wypełnionej profilowanymi i powleczonymi płytami stalowymi.  
Dostępne w kombinacjach kilku kolorów (biały, niebieski, czerwony, żółty) lub 
sam ocynk. 
Inne kolory dostępne na zamówienie.
Rozwiązanie Tempofor® B jest kompatybilne ze standardowymi panelami  
i akcesoriami.
B1: panel standardowy o wysokości 1,2 m
B2: panel standardowy o wysokości 2 m
B3: wersja półzamknięta o wysokości 2 m

Asortyment Tempofor® C
C1: panel podstawowy z wypełnieniem z siatki z górną poręczą wystarczająco 
mocną, aby wytrzymać napierający tłum
C2: bariera odgradzająca tłum
C2 Medium: lekka bariera odgradzająca tłum
CycloSecure: Pochylona barierka do odgradzania tłumu (3 m) zaprojektowana 
specjalnie pod kątem zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa widzom  
i kolarzom podczas zawodów kolarskich i innych imprez.
C3: składana bezpieczna barierka policyjna odgradzająca tłum
C3 Medium: lekka barierka policyjna odgradzająca tłum
C4: składana bariera „pod scenę” o dużej wytrzymałości
C5: ruchome barierki naprowadzające dla usprawnienia wejścia na imprezy.

Tempofor® F2.

Tempofor® F2 Secure.

Tempofor® B2.

C4 ScenaBarierka C5

CycloSecure B2

Asortyment Tempofor® T
Ogrodzenie do kontroli ruchu wyposażone w listwy odblaskowe



T2 CycloSecure

teMPofoR® tyP f

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

[mm]

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

[mm]

Średnica drutu 
poziomego

[mm]

Średnica drutu 
pionowego

[mm]

Średnica profilu 
poziomego

[mm]

Średnica profilu 
pionowego

[mm]

Waga  
[kg]

F1 panel standardowy 3454* x 1200 100 x 300 3 3 27 40 10,5

F1 panel krótki 2200 x 1200 100 x 300 3 3 27 40 8

F1 furtka 1200 x 1200 100 x 300 3 3 27 40 6

F2 panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 4 3,5 27 40 18

F2 panel krótki 2200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27 40 12

F2 furtka 1200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27 40 8

F2 Medium panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 3 3 27 40 13

F2 S Medium panel standardowy 3454* x 2450 100 x 300 3 3 27 40 14,5

F2 Super panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 4,5 4 38 41,5 23

F2 Secure panel typu “Antyclimb” 3454* x 2000 50 x 260 3,5 2,5 27 41,5 24

F3 panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 4 3,5 27 40 19

F3 krótki element 2200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27 40 13

F3 furtka 1200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27 40 9

F3 Maxi panel wysoki 3454* x 2450 50 x 300 4 3,5 27 41,5 35,2

* Odstęp między środkami podstawy = 3500 mm

teMPofoR® tyP B

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

[mm]

Poziome profile górne
[mm] 

Poziome profile dolne 
[mm]

Pionowe profile 
na górze

[mm]

Waga  
[kg]

B1 panel standardowy 2160 x 1200 60 x 40 x 1,5 (U) 60 x 35 x 1,5 (2xL) 41,5 x 1,5 29

B2 panel standardowy 2160 x 2072 60 x 40 x 1,5 (U) 60 x 35 x 1,5 (2xL) 41,5 x 1,5 39

B3 panel półzamknięty 2160 x 2072 60 x 40 x 1,5 (U) 60 x 35 x 1,5 (2xL) 41,5 x 1,5 36

teMPofoR® tyP C

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

[mm]

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

[mm]

Średnica drutu 
poziomego 

[mm]

Średnica drutu 
pionowego

[mm]

Średnica profilu 
poziomego

[mm]

Średnica profilu 
pionowego

[mm]

Waga  
[kg]

C1 kontrola naporu tłumu 3454* x 1200 100x300 4 3,5 41,5 x 1,5 41,5 x 1,5 17,1

C2 barierka odgradzająca tłum 2460 x 1100 — 16 38,5 x 1,5 38,5 x 1,5 27,0

C2 Medium lekka barierka 2460 x 1100 — 13 25,0 x 1,8 25,0 x 1,8 14,8

CycloSecure barierka odgradzająca tłum 3000 x 1100 — 16 38,0 x 1,5 38,0 x 1,5 32,5

C3 barierka policyjna 2088 x 1100 — 20 33,7 x 2,6 33,7 x 2,6 45,0

C3 Medium lekka barierka policyjna 2110 x 1100 — — 33,7 x 2,6 33,7 x 2,6 36,5

C4 barierka pod scenę 1090 x 1250 — — — — 70,0

teMPofoR® tyP t

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

[mm]

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

[mm]

Średnica drutu 
poziomego

[mm]

Średnica drutu 
pionowego

[mm]

Średnica profilu 
poziomego

[mm]

Średnica profilu 
pionowego

[mm]

Waga  
[kg]

T2 barierka do kierowania ruchem 2096 x 1030 72,5 x 250 4,3 4,3 25,0 x 1,5 42,4 x 1,5 25,5

T2 tworzywo 2000 x 1120 — — — — — 14,5
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Systemy połączeń

Ramię na drut kolczastyZabezpieczenie przed 
wysunięciem

ŚledzieObejma łącząca  
z zabezpieczeniem

Komplet zawiasów Pierścień dystansowy Koło prowadzące Obejma łącząca

Podstawa z podpórkami Płyta stalowa Płyta przenośna Kotwa

Stopa betonowa

łącznik ze śrubami 
i nakrętkami

Stopa z surowca wtórnego

haczyk

Czerwona stopa  
sygnalizacyjna

obejma zabezpieczająca

Stopa z surowca wtórnego 
do znaków drogowych

Akcesoria

Ramię na drut kolczasty Y Słupek podporowy Przesłona 3,5 / 20 m – niebieska /czarna / biała

Paleta TP25/TP29 
do paneli F

Paleta TP25  
do paneli T2 i B2

Przenośne kołowroty dla imprez masowych 
i placów budowy

Tymczasowa brama przesuwna
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Bekafor® Collfort
Bekafor® & Nylofor® Nevada 
Colorado

Przesłony
Systemy przesłon montowane 

na panelach Betafence 

zapewniają ochronę prywatności 

oraz poczucie bezpieczeństwa.
ZALety

elegancja

Róznorodność materiałów oraz kolorów sprawia, że przesłony idealnie komponują się z ogrodzeniem  

oraz architekturą budynku.

Szerokie zastosowanie

Produkty ochrony prywatności Betafence znajdują zastosowanie w ogrodzeniach z siatek  

– zarówno zgrzewanych, jak i plecionych – oraz różnego typu paneli.

Łatwy montaż

Pasma przesłon z łatwością umieszcza się w nowych lub już istniejących ogrodzeniach poprzez wsunięcie  

lub przeplatanie przez oczka.

Długotrwałe użytkowanie

Przesłony są wykonane z materiałów o wysokiej jakości, dzięki czamu mogą służyć bez konserwacji  

przez wiele lat. Przez okres 10 lat posiadają gwarancję Betafence.

•	Siatki	(Pantanet®, Fortinet®, Resitor®) 
•	Systemy	panelowe	(Bekafor®, Nylofor®)



Pr
ze

sł
on

y

Montaż listew typu Collfort
Listwy poziome i pionowe wsuwa się łatwością 
w panel. Mocowanie na przecięciach następuje 
przy użyciu śrub lub skobli ze stali nierdzewnej 
lub ocynkowanych.

Montaż listew typu Bekafor® & Nylofor® Nevada
Listwy poziome i pionowe wsuwa się z łatwością 
w panel. Listwy pionowe można zamocować do 
dolnego pręta panelu za pomocą klipsów 
(dołączonych w opakowaniu). Specyficzny kształt 
listwy poziomej pozwala na montaż w dwóch 
kierunkach, co umożliwia mocowanie do paneli 
różnego typu.

Montaż listew typu Colorado
Elastyczną taśmę można z łatwością przeciągnąć 
przez oczka siatki lub panelu. Na końcu taśmę 
można przyciąć i przymocować do ogrodzenia 
za pomocą zacisku.

ASoRtyMeNt PRZeSŁoN

Typ Bekafor® Collfort Bekafor® Nevada Nylofor® Nevada Colorado

Materiał Sosna nordycka PVC PVC HDPE

Kompatybilność Bekafor Classic Bekafor Classic

Nylofor® 3D Light II

Nylofor® 3D 

Nylofor® 3D Pro

Siatki Pantanet® Family i Protect

Fortinet® Medium i Super + Resitor®

Nylofor® 2D, 2D Super i F

1 zestaw = przesłona dla  
1 panelu o szerokości

2000 mm 2000 mm  2500 mm
Rolka 100 m = 

+/– 5 m² przesłony

ASoRtyMeNt StANDARDoWy

Dostępne w kolorach standardowych Naturalne drewno Zieleń lub imitacja drewna (jasna) Zielony
Zielony

Antracytowy

Stosowane z panelami  
w standardowych wysokościach

1730 mm

2030 mm

1530 mm

1730 mm

2030 mm

2030 mm Wszystkie wysokości

ASoRtyMeNt NIeStANDARDoWy (produkty dostępne na zamówienie)

Kolory niestandardowe —
Imitacja drewna (ciemna)

Antracytowy

Imitacja drewna (jasna)
Imitacja drewna (ciemna)

Antracytowy

Zielony pastelowy

Szary pastelowy

Czarny

Dostępne w niestandardowych 
wysokościach

— Wszystkie wysokości (oprócz 630 mm) Wszystkie wysokości (oprócz 630 mm) —

Podczas wypełniania ogrodzenia przesłoną należy zwrócić szczególną uwagę na typ słupa oraz sposób montażu (ze względów bezpieczeństwa). 

Bekafor® Collfort
Drewniane listwy wykonane z sosny nordyckiej, kompatybilne 
z panelami Bekafor® Classic.

Bekafor® Nevada
Listwy wykonane z PCV, dostępne standardowo w 2 kolorach: 
ciemna zieleń i imitacja drewna (jasnego). Inne kolory 
dostępne na zamówienie. Kompatybilne z panelami Bekafor® 
Classic (szerokość panelu 2 m)

Nylofor® Nevada 
Listwy maskujące z PCV, dostępne standardowo w kolorze 
zielonym. Inne kolory dostępne na zamówienie. Kompatybilne 
z panelami w szerokości 2,5 metra, typu Nylofor® 3D, 
Nylofor® 3D Pro & Nylofor® 3D Light II.

Colorado
Taśma w rolkach 100 m, wykonana z HDPE, dostępna 
standardowo w kolorze zielonym i antracytowym. Inne kolory 
dostępne na zamówienie. Kompatybilna z panelami płaskimi 
(Nylofor® F oraz Nylofor® 2D i 2D Super) oraz siatką 
w rolkach o oczkach (lub wielokrotności) 50 mm (Pantanet® 
Family i Protect, Fortinet® Medium i Super oraz Resitor®).



Gwarancja Betafence na powłoki

Jakość: zagadnienie o niezwykłej wadze
Dzięki pozycji firmy, świadomości marki na całym 
świecie oraz zastosowaniu najnowszych technologii 
firma Betafence inwestuje w zarządzanie jakością na 
wszystkich etapach procesu produkcji.

Certyfikat ISO-9001 (przyznany wszystkim zakładom 
produkcyjnym) gwarantuje, że nasi klienci mogą być 
zawsze pewni najwyższej jakości dostarczanych przez 
nas systemów. 

W jaki sposób firma Betafence kontroluje 
jakość?
Jakość produktów podlega nieprzerwanej ocenie. 
W drodze testów odporności na korozję (zgodnie 
z normą EN-10245-1) określa się trwałość produktów 
w środowiskach, gdzie obecne są substancje żrące:

• test solny: 1000 godzin; próba wykonana zgodnie 
z normą ISO 9227,

• test Kesternicha (test odporności na SO
2): kwaśny 

deszcz; próba wykonana zgodnie z normą ISO 2331.

Testy QUV symulują odporność na działanie światła 
słonecznego, wilgotności i temperatury, zgodnie ze 
standardem ISO 4892.

Dlaczego jakość ma takie znaczenie?
Ponieważ Betafence udziela 10 letniej gwarancji 
antykorozyjnej na cały asortyment ogrodzeń 
profesjonalnych (panele – słupy – bramy). Gwarancja 
obowiązuje dla systemów zamontowanych przez 
Autoryzowanych Montażystów Betafence. 

Warunki gwarancji na powłoki Betafence

Gwarancja na powłoki Betafence jest udzielana 
na życzenie przy realizacji wszystkich 
specjalnych projektów, na następujących 
warunkach:
•  do montażu użyto wyłącznie produktów marki 

Betafence
•  odległość od brzegu morskiego ynosi co najmniej 

500 metrów
•  ogrodzenie zostało zamontowane zgodnie 

z instrukcjami firmy Betafence

Specjalne warunki dotyczące realizacji 
projektów w odległości mniejszej niż 500 
metrów od brzegu morskiego:
•  na zamówienie realizujemy dostawy produktów 

wykonanych wg zmodyfikowanych specyfikacji, 
gwarancja na okres do 10 lat.

Standardowa gwarancja nie obejmuje
kosztów ponownej instalacji.

Firma Betafence nie ponosi odpowiedzialności 
za wypadki losowe podczas montażu wynikające 
z niedostosowania montażu do przepisów BHP 
oraz wynikających z nieuwzględnienia warunków 
zagospodarowania przestrzennego i rozplanowania 
mediów w pobliżu miejsca montażu ogrodzenia.
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Katalogi rozwiązań

Instrukcje montażowe

Wszystkie katalogi 

i broszury dostępne 

w wersji elektronicznej 

na www.betafence.pl 

w zakładce „Katalogi”.

Katalogi produktów  

Karty produktowe

www.betafence.pl

Światowy lider
Betafence to największy światowy 
producent ogrodzeń, oferujący najszerszą 
gamę produktów z zakresu: systemów 
ogrodzeniowych, kontroli dostępu oraz detekcji.

130 lat doskonałości
Ze 130 letnią tradycją i doświadczeniem 
w branży Betafence jest wiodącym graczem 
na światowym rynku ogrodzeń. Jako lider 
Betafence wyznacza trendy i standardy jakości 
dla całej branży ogrodzeniowej.

400 milionów euro
Obroty w wysokości 400 mln euro (2009) 
plasują Betafence na szczycie listy najbardziej 
liczących się producentów ogrodzeń na 
świecie.

2000 pracowników
Firma Betafence, której siedziba główna 
mieści się w Belgii, zatrudnia obecnie 
2000 pracowników.

11 zakładów produkcyjnych
Betafence posiada 11 zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w 10 krajach: w Belgii 
(Zwevegem), Francji (Bourbourg), Wielkiej 
Brytanii (Sheffield), Niemczech (Schwalmtal 
oraz Werl), Włoszech (Tortoreto), Polsce 
(Kotlarnia), Południowej Afryce (Paarl), Chinach 
(Tianjin), w Turcji (Stambul) oraz w Stanach 
Zjednoczonych (Ennis, Texas).

9 firm projektowo-montażowych
Realizując strategię rozwoju poprzez projekty, 
Betafence stworzyła sieć profesjonalnych firm 
projektowo-montażowych w 8 krajach: Polsce 
(Warszawa), Hiszpanii (Madryt), na Węgrzech 
(Budapeszt), w Chorwacji (Zagrzeb), Włoszech 
(Rzym i Milano), Republice Czeskiej (Brno) oraz 
Betafence Projects (International).

25 biur sprzedaży
Betafence posiada biura sprzedaży i sieć 
dystrybucyjną na całym świecie. Satysfakcja 
klienta to absolutny priorytet dla zespołu 
sprzedawców.

100 krajów
Firma Betafence to firma o zasięgu globalnym. 
Klienci w 100 krajach świata mogą liczyć na 
wysokiej klasy obsługę i serwis posprzedażny.
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Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4

47-246 Kotlarnia

tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

www.ogradzamy.pl

Betafence Projects Sp. z o.o.

ul. Zaułek 25

03-289 Warszawa

tel. +48 22 741 63 35

fax +48 22 741 63 35

info@betafenceprojects.pl

www.betafenceprojects.pl

www.studioogrodzen.pl

www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów  
ogrodzeń i kontroli dostępu.

Nazwa Betafence oraz wszystkie nazwy produktów  
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Betafence Holding.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  
w liniach produktów i produktach.  
2012

dystrybutor:

Katalog produktów




