Ogrodzenia z przyszłością
•	Szukasz solidnego ogrodzenia,
które skutecznie zabezpieczy twój dom?
Wybierz Bekafor Classic: ogrodzenie o sprawdzonej
jakości i trwałości dzięki zastosowaniu ocynkowanego
drutu stalowego, powleczonego PVC.
•	Potrzebujesz ogrodzenia,
które można łatwo i szybko zamontować?
Rewolucyjne rozwiązanie systemowe Bekafor
to odpowiedź na twoje potrzeby: prosty montaż paneli
do słupków za pomocą obejm montażowych.
•	Chciałbyś, aby twoje ogrodzenie dyskretnie
podkreślało urodę twojego ogrodu i jednocześnie
wtapiało się w jego kompozycję?

Czego potrzebujemy…
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Średnica drutu: 4,5 mm
Długość panelu: 2 m

10 cm

panele

10 cm

Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowane i pokryte PVC

10 cm

słupy

Słupy
Średnica: 48 mm

obejmy

Grubość ścianki: 1,5 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowane i pokryte PVC

klipsy narożne
przekrój

elementy mocujące do muru
podstawy

Wybierz

Bekafor® Classic

Obejmy montażowe są wymagane
przy montażu paneli na słupkach,
idealnie dopasowane do słupa oraz
wyposażone w nierdzewne śruby
zabezpieczające.

Zaufaj, chodzi przecież o twój dom.

Dodatkowe akcesoria
Klipsy narożne
– umożliwiają montaż paneli w narożnikach

Bekafor® Classic
Instrukcja

www.betafence.com

Elementy mocujące do muru
– wykonane ze stali nierdzewnej
Podstawy do słupów
– wykonane z aluminium,
powleczone na kolor zielony lub antracytowy,
nadają się idealnie do zamontowania słupów
na murze lub podmurówce.
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Obejmy

Dystrybutor:

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.com
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Bramy

Mocowanie paneli

Zestaw bramy Bekafor zawiera:

Ogrodzenie
w linii prostej

•
•
•
•
•
•
•

1

1 lub 2 skrzydła wypełnione panelem Bekafor
2 słupy Bekafor o średnicy 60 mm
komplet zamkowo–zawiasowy (regulowane zawiasy) z 2 kluczami
blokadę skrzydła (przy bramach dwuskrzydłowych)
klamkę z tworzywa sztucznego
obejmy do montażu paneli do słupów bramy
instrukcję montażu

2

• powłoka cynku i PVC w kolorze zielonym lub antracytowym

Ogrodzenie
w narożnikach

Porady praktyczne

1. Zaznacz palikami narożniki

Montaż na
nierównościach terenu

ogrodzenia oraz jego początek
i koniec. Połącz sznurkiem paliki
wzdłuż ogrodzenia. Wzdłuż
zaznaczonej linii sznurka wyrównaj
ziemię. Oznacz wzdłuż linii sznurka
miejsce na słupy.

2

20

OBEJMY
Panele łączy się ze
słupami za pomocą
specjalnych obejm.

2. Co 202 cm wykop dół o wymiarach 30 x 30 cm
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Mocowanie do muru
Wykonane ze stali nierdzewnej,
służy do mocowania paneli do muru.
Śruby do paneli są w komplecie.
Śruby do montowania w murze
należy zamówić osobno.
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Montaż na podstawie
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2

Asor t yment bram:
zielony

Przy użyciu klipsów narożnych
można utworzyć narożniki
pod dowolnym kątem.
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Podstawa jest wykonana z aluminium,
pomalowana na zielono i służy do
mocowania słupa na murze lub
podmurówce. Jest przykręcana do podłoża.
Słup powinien zostać zamocowany
w podstawie za pomocą śruby.
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Z

Panele należy montować
do słupów schodkowo
wykorzystując dodatkowe
obejmy.

Narożniki
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cm

i 80 cm głębokości. Połóż pierwszy panel na ziemi.
Następnie zamontuj panel na słupach w pozycji leżącej za pomocą
obejm. Wypełnij 2 pierwsze dołki warstwą betonu ± 10 cm.
Umieść panel ze słupami w dołach z betonem, a następnie dopasuj
go do żądanej wysokości. Wypełnij doły ze słupami tężejącym betonem,
a następnie ubij go.
Panel powinien być zawieszony ± 5 cm nad ziemią.

Zabezpieczenie ant ykorozyjne:
3

Montaż ogrodzenia

KLIPSY NAROŻNE
Do łączenia paneli
narożnych ze słupem
potrzebne są klipsy
narożne. Należy je
zamówić oddzielnie.

3. Kolejny panel zamontuj na

leżąco do trzeciego słupa.
Słup z panelem umieść w trzecim
dołku i panel zamontuj do drugiego
słupa. Zalej trzeci dołek tężejącym
betonem. Kolejne panele montuj
w taki sam sposób. Co trzy panele
podpieraj słupy tymczasowymi
podporami.
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Końcówki

Przy ogrodzeniu dekoracyjnym wys. 63 cm,
103 cm i 123 cm ostre końcówki powinny
być skierowane w dół. Dla większego
bezpieczeństwa ogrodzenie o wysokości
153 cm, 173 cm i 203 cm powinno być
zamontowane ostrymi końcówkami do góry.

Dodatkowe zabezpieczenie

By zabezpieczyć się przed aktami wandalizmu, po zamontowaniu obejmy
należy spiłować końcówkę śruby.

