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A Betafence dióhéjban

Betafence megoldások  
és termékkatalógusok

A Betafence megoldások  

katalógusa segítséget nyújt Önnek olyan termékek  

kiválasztásában, amelyek optimális megoldást  

nyújtanak kerítéshasználati igényeire, 

mint például: 

• nagyfokú biztonság

• szállítás és infrastruktúra 

• ...

Elérhető termékkatalógusok:

• Barofor® 

• Tempofor® 

• Beléptető rendszerek 

• ...
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1. hely
A Betafence az első számú kerítésgyártó 
cég a világon, amely a kerítés, valamint 
a belépésellenőrző rendszerek gyártása terén 
a leggazdagabb kínálattal rendelkezik.

125 éve elsőrangú minőség
A Betafence immár 125 éves múltra tekint 
vissza a legkiválóbb minőségű kerítések 
gyártásában. A minőségi normákat a gyártás, 
szolgáltatások, bevezetett újítások terén 
élenjáró Betafence diktálja az összes többi 
kerítésgyártással és szállítással foglalkozó cég 
számára.

500 millió euró
A 2008. évben lebonyolított 500 millió eurós 
áruforgalmával a cég a kerítésgyártás terén 
a világpiac élére tört.

2000 alkalmazott
A Betafence társaságnak jelenleg 2000 
alkalmazottja van. A vállalat központja 
Belgiumban található.

13 gyártóüzem
A Betafence társaságnak 13 gyártóüzeme 
van 11 országban: Belgiumban (Zwevegem), 
Franciaországban (Bourbourg), Nagy-
Britanniában (Sheffield & Wigan), 
Németországban (Schwalmtal & Werl), 
Olaszországban (Tortoreto), Spanyolországban 
(Burgos), Lengyelországban (Kotlarnia), 
Dél-Afrikában (Cape Town), Kínában (Yianijn), 
Törökországban (Istambul) és az Egyesült 
Államokban (Ennis, Texas).

25 kereskedelmi iroda
A Betafence kereskedelmi irodái jelen vannak 
egész Európában, valamint azokon a piacokon, 
ahova termékeit exportálja. Kereskedelmi 
képviselőink és az egész szervezet számára  
a vásárló elégedettsége az első számú 
szempont.

100 ország
Globális vállalatunk a világ több  
mint 100 országában kínálja szolgáltatásait  
és vevőszolgálatát.



A Betafence mottója:

Biztonságban, ami fontos
A jelenlegi nehéz időkben a biztonságérzet elsődlegessé vált, és az emberek biztonságban kívánják tudni értékeiket.
A szabadságvágyat is szem előtt tartva, a Betafence az emberek számára értékes dolgok védelmét nyújtja. 
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Garancia

A garancia meghatározása
A Betafence Sp. z o.o. (a továbbiakban Betafence) ezúton garantálja a Betafence termékek minőségét tíz (10) 
éves időtartamra, amely a számla kiállításától számítandó. Ez a garancia a tengerparti és ipari környezetben 
használt termékek esetében öt (5) évre korlátozódik.*
A garancia csak professzionális kerítésrendszerekre vonatkozik. Egy bizonyos helyszín számára kerül kiállításra,  
és számozott „garancialevél“ igazolja hitelességét.

A garancia az alábbi feltételek mellett érvényesíthető:
 – A kerítés elemeit eredeti Betafence termékek alkotják.
 –  A felszerelést olyan cég végezte, amely tagja a Betafence professzionális szerelőhálózatának.
 –  A garanciális időn belül észlelt bármilyen hibát, a hiba észlelésétől számított 30 napon belül írásban kell 

bejelenteni. A reklamációhoz szükséges az eladó által kiállított számla bemutatása. 
  –  A garancia vonatkozik az adott Betafence termék valamennyi gyártási hibájára és állagmegőrzésére, 

mínusz 20°C és plusz 50°C hőmérséklet között, feltéve, hogy a kerítés felállítása nem 0°C alatti 
hőmérsékletnél történt. 

A Betafence kötelezi magát, hogy a hibás terméket díjmentesen kicseréli, csak az anyagköltség 
vonatkozásában, azonban nem téríti az esetleges közvetett vagy közvetlen költségeket, veszteségeket, károkat. 
Szükség esetén egy elismert, független ellenőrzőszerv is bevonható a reklamáció pontos megítélésébe. 
Az ilyen vizsgálat költségeit a Betafence viseli abban az esetben, ha a vizsgálat eredménye azt mutatja,  
hogy a Betafence termék hibájáért a Betafence felelős.

A termékre vonatkozó garancia degresszív jellegű.
Az újraszerelés költségeit a standard garancia nem tartalmazza.

Általános kizárások:
 –  A garancia nem érvényesíthető abban az esetben, ha a garanciális feltételeket nem tartották be,  

vagy ha a reklamációt a garanciális idő lejárta után nyújtották be. 
 –  A garancia nem vonatkozik azokra a károkra, amelyeket nem a Betafence által gyártott kiegészítő  

termékek okoztak. A helytelen, nem a Betafence előírásai szerint elvégzett felszerelés okozta károkra  
a garancia szintén nem vonatkozik.

 –  A garancia nem érvényesíthető, ha a károsodás a tárolás, anyagmozgatás, szerelés vagy  
a kerítés felállítása után, vagy a termék nem rendeltetésszerű használata következtében történt. 

*  Partvidékhez közeli helyek és/vagy korróziót okozó anyagokkal erősen szennyezett ipari területeken. 

A degresszív garancia folyamata:

10 év garancia
> 500 méterre a tengertől

5 év garancia
< 500 méterre a tengertől 

1-2 év: 100% 1-2 év: 100%

3-4 év: 90% 3 év: 80%

5-6 év: 80% 4 év: 60%

7-8 év: 60% 5 év: 50%

9-10 év: 50%



BevonAttípus MűszAki specifikáció ÉlettArtAM fő előnyök

GAlvAnizálás

B osztály
standard horganyzással

30-100 g/m2 Zn
Rövid

Ipari célokra és városi felhasználásra  
nem javasolt

Alacsony költségek

C osztály
vastag horganyzással – TRIGALV

200-300 g/m2 Zn

Közepes
3-szor hosszabb élettartam,  
mint a B osztály esetében;

ipari célokra és városi felhasználásra  
alkalmas

Hosszabb élettartam

MűAnyAG BevonAtok

PVC-bevonat
PVC vastagsága  

+/- 0,5 mm

Nagyon hosszú élettartam,
2-3-szor hosszabb, mint a horganyzott C 

osztály esetében; 
„kettős védelem” – cink + műanyag;

a tartósság mindhárom módszer esetében 
megegyezik

Nagy vastagságú bevonat

Szinterezés

PVC-por
vastagsága +/- 0,25 mm

(PVC-bevonat a huzalháló összehegesztése 
után)

A PVC-réteg kitűnően tapad 
a horganyzott huzalra

Poliészter bevonat
Poliészter és/vagy epoxi

Táblák: 100 mikron
Oszlopok és kapuk: 60 mikron

Kitűnő tapadás,
széles színskála áll rendelkezésre 

(RAL)

korrózióállósáG

Korróziós folyamat gyorsasága (oxidáció),
cinkréteg csökkenése [g/m2/év]

Környezet
Élettartam években

Standard horganyzás Vastag horganyzás Műanyag bevonat

60 – 110 Ipari 1 3 10

40 – 80 Városi 3 9 15

10 – 40 Vidéki 6 15 20+

Felületkezelési technológia

80°

pvc-BevonAt

80°

szinterezÉs

 Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett adatok az egyes bevonattípusok minimális élettartamát jelölik.

Huzal

Cink PVC-por

PVC

Hegesztett huzalháló

Huzalháló melegítése



felhasználási terület

panelek
A táblákból álló Bekafor® classic 

kerítésrendszer családi házak  

és kertek hagyományos védelmét 

biztosítja.

Bekafor® Classic 
előnyök

Hosszú élettartam

A horganyzott, jól tapadó műanyag bevonatos acélhuzalból készült tábláknak köszönhetően 

nagyon jó minőség és hosszú élettartam jellemzi ezt a kerítésrendszert.  

egyszerű szerelés

Ez a különféle magasságban gyártott komplett táblarendszer, amelyhez megfelelő oszlopokat, 

rögzítőelemeket, tartozékokat (rögzítő talpak, sarokrögzítők, falrögzítők) és kaput is szállítunk, 

minden helyzetre megoldást kínál. A rendszer sávalapra és pontalapokba egyaránt szerelhető.

Modern design

Az egyszerű kialakítású Bekafor® Classic rendszer a kerttel jól összehangolható és nyugodt 

pihenést biztosít. A rendkívül szilárd kerítés tartós védelmet nyújt, miközben egyszerű formájával 

egyáltalán nem hivalkodó.  

A táblák az egyik oldalon függőleges tüskékben végződnek, amelyek a nagyobb biztonság  

érdekében felülre helyezhetők.

A Bekafor® Classic rendszer kiválóan  
alkalmas lakóházi övezetek és családi  
házak körülkerítésére. 
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Tábla
A táblák szélessége 2000 mm, magasságuk 630–2030 mm.  
A kerítéstáblák 30 milliméteres tüskékben végződnek, a tüskés oldal felülre  
és alulra egyaránt helyezhető.
A vízszintes merevítő bordák nagy szilárdságot biztosítanak a tábláknak.
Osztás: 50x100 mm
Huzalátmérő:  
Vízszintes: 4,50 mm 
Függőleges: 4,00 mm

Oszlopok és rögzítők
A Bekafor® Classic táblák a Bekaclip® fémoszlopokra (átmérő: 48 mm, 
falvastagság 1,50 mm) szerelhetők. A speciális Bekafor® rögzítőbilincsek 
segítségével a táblák könnyen az oszlopokra erősíthetők. 

Kapuk
A Bekafor® Classic kerítésrendszert egy- és kétszárnyú Bekafor® Classic kapuk 
teszik teljessé.

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott huzalból készülnek. Az alkalmazott felület-előkészítési 
módnak köszönhetően a műanyag réteg tökéletesen tapad a felületre.  
Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően kívül és belül 
horganyzottak (a horganybevonat minimális vastagsága mindkét oldalon 
együttvéve 275 g/m2). Ezt követően az oszlopokra kötőréteg, majd legvégül 
műanyag bevonat kerül (minimum 60 mikron). 

Tartozékok
Rendelkezésre álló tartozékok:
–  táblák felerősítéséhez közvetlenül a falra – falrögzítő
–  oszlopok szereléséhez betonalapra – oszloptalp
–  táblák sarokra szereléséhez – sarokrögzítő

Színek
Zöld  RAL 6005  
Fehér  RAL 9010 
Antracit 

BekAfor® clAssic

Kerítésma gasság  
[mm]

Táblaméretek
szélesség x magasság

[mm]

Oszlopmagasság  
betonozáshoz 

[mm]

Oszlopmagasság 
talppal 
[mm]

Rögzítőbilincsek  
száma  

oszloponként

Szükséges  
sarokrögzítők  

száma

Falrögzítők  
száma

Oszloptalpak  
száma/oszlop

700 2000x630 1100 700 2 2 2 1

1100 2000x1030 1500 1100 2 2 2 1

1300 2000x1230 1700 1300 3 3 3 1

1600 2000x1530 2000** – 3 3 3 –

1800 2000x1730 2300 – 4 4 4 –

2100* 2000x2030 2500 – 4 4 4 –

* RAL 9010 fehérben nem elérhető

** 2100 mm antracitban



felhasználási terület

panelek
A Bekafor® prestige exkluzív és 

dekoratív táblás kerítésrendszer 

biztosítja a ház és a kert  

tökéletes védelmét. 

A Bekafor® prestige  

a kovácsoltvas kerítések  

kitűnő alternatívája. 

Bekafor® Prestige 
előnyök

Dekoratív

A Bekafor® Prestige, a Betafence legújabb táblás rendszere, kiváló esztétikai tulajdonságokkal 

rendelkező exkluzív és dekoratív kerítésrendszer. A különleges, újszerű acélíveknek köszönhetően 

a Bekafor® Prestige a kovácsoltvas kerítés kitűnő alternatívája. 

egyszerű szerelés

A Bekafor® Prestige szerelése a Bekafor® Classic oszlopok és tartozékok  

segítségével nagyon egyszerű.

Megoldás minden helyzetre

A különféle magasságban gyártott táblák, oszlopok, rögzítőelemek és tartozékok  

(talpak, sarokrögzítők, falrögzítők) széles választéka valamennyi helyzetre megoldást kínál.  

A rendszer sávalapra és pontalapokba egyaránt szerelhető.

A Bekafor® Prestige elsősorban lakóövezeti 
felhasználásra javasolt. 
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Tábla
A Bekafor® Prestige masszív hegesztett tábla, amely horganyzott, alacsony 
széntartalmú acélhuzalból, égetett poliészter bevonattal készül.  
A kettős vízszintes huzalnak köszönhetően rendkívül merev és ellenálló. 
Osztás: 65x200 mm 
Huzalátmérő: 5 mm

Oszlopok és rögzítők
A Bekafor® Prestige táblák Bekaclip® oszlopokra (átmérő 48 mm,  
falvastagság 1,5 mm) szerelhetők. A speciális Bekafor® rögzítőbilincsek 
segítségével a táblák könnyen az oszlopokra erősíthetők. 

Tartozékok
Rendelkezésre álló tartozékok:
–  táblák felerősítéséhez közvetlenül a falra – falrögzítő
–  oszlopok szereléséhez betonalapra – oszloptalp
–  táblák sarokra szereléséhez – sarokrögzítő

Kapuk
A Bekafor® Prestige komplett kerítésrendszert egy- és kétszárnyú  
Bekafor® Prestige kapuk egészítik ki. 

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott huzalból készülnek. A tökéletes tapadás érdekében  
poliészter adhéziós borítást (minimum 100 mikron) alkalmazunk.  
Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően kívül és belül  
horganyzottak (a réteg minimális vastagsága mindkét oldalon együttvéve 
275 g/m2). Ezt követően az oszlopokra kötőréteg, majd legvégül műanyag 
bevonatot kerül (minimum 60 mikron). 

Színek
Zöld  RAL 6005,  antracit

BekAfor® prestiGe

Kerítésmagasság 
[mm]

Táblaméretek
szélesség x magasság*

[mm]

Oszlopmagasság 
betonozáshoz 

[mm]

Oszlopmagasság talppal 
[mm]

Rögzítőbilincsek 
száma oszloponként

Szükséges  
sarokrögzítők  

száma

Falrögzítők  
száma

Talpak  
száma  

oszloponként

900 2015x886 1100 900 2 2 2 1

1100 2015x1086 1300 1100 2 2 2 1

1300 2015x1286 1500 1300 3 3 3 1

1500 2015x1486 1700 – 3 3 3 –

* Táblaközép



felhasználási terület

panelek
A Bekazur® 2D táblás  

rendszer elsősorban 

úszómedencék elkerítésére 

szolgál.  

kivitelezése megfelel az előírt 

szabványoknak; masszív,  

multifunkcionális és elegáns.

Bekazur® 2D
előnyök

Megfelelőség

Az NF 90-306 szabványnak megfelelően a rendszer megakadályozza, hogy öt évnél kisebb 

gyermekek hozzáférjenek az úszómedencékhez. A szabvány meghatározza a rendszer műszaki 

követelményeit valamint a fém részek korrózióvédelmét. A kaput olyan speciális rögzítőrendszerrel 

látták el, amely csak két egyidejű és önálló művelettel nyitható.

egyedi zárrendszerű kapu

A rendszer táblákból, oszlopokból, rögzítőelemekből és kapuból áll.  

A Bekazur® rendszerhez felhasznált valamennyi anyag kitűnő merevséggel rendelkezik. 

Multifunkcionális

A Bekazur® építése nagyon egyszerű, oszloptalpra vagy betonba egyaránt felállítható.  

Lejtős talajon ugyancsak kivitelezhető.

elegancia

A dekoratív díszítések egyszerűvé és esztétikussá teszik a kerítést.

Úszómedencék
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Táblák
A Bekazur® 2D horganyzott, ellenálló huzalokból hegesztett panelrendszer. 
Az erős huzalok nagyon ellenállóvá teszik a terméket.
– Vízszintes huzalok: 7,65/8,00 mm
– Függőleges huzalok: 7,65/8,00 mm
– Távolság két függőleges huzal között: 65 mm
– Minimális távolság 2 vízszintes felfüggesztési pont között: 1100 mm

Oszlopok
A paneleket az alábbiak segítségével telepítheti:
–  Hengeres oszlop, átmérő: 48x1,50 mm,  

oszlopfejjel, horganyzott és műanyag bevonatú, 
fehér  RAL 9010

–  Speciális műanyag konzolok segítségével 
a panelek az oszlopokhoz rögzíthetők

Tartozékok
Betonra vagy burkolt felületre telepítéshez:
alumínium oszloptalp fehér poliészter bevonattal,  
átmérő: 48 mm + M8x15 mm rozsdamentes 
csavarok 

Felületkezelési technológia
Bekazur® 2D: horganyzott huzalokból hegesztve, 
poliészter bevonattal. 
Oszlopok: kétoldalt horganyzott (minimális 
rétegvastagság: 275 g/m2, a 2 oldal együtt);  
Kötőréteg + poliészter

Színek
Fehér  RAL 9010

Kapuk
Melegen merített horganyzott + poliészter borítás. 
– Állítható rozsdamentes acél zsanérok
– Hengeres oszlopok mérete: 60x2,00 mm
–  ‘double action’ biztonsági zárórendszer + három 

kulccsal ellátott cilinder
–  Opciók: Két zsanérral és integrált rugóval 

rendelkező automata zárrendszer, amely 
helyettesíti a kapukhoz tartozó zárakat  

Telepítés
Az oszlopok betonba telepítésekor győződjön meg róla, hogy ne maradjon víz 
az oszlopokban. 

BekAzur® táBlA

Kerítésmagasság  
[mm]

Táblaméretek: szélesség x magasság
[mm]

1196 983x1196

1196 2023x1196

1396* 2023x1396

* lejtős talajra

BekAzur® oszlop

Kerítés magasság  
[mm]

Oszlophossz
[mm]

Telepítés módja

1196 1250 Talpas oszlop

1196 1600 Betonozva

1396* 1450 Talpas oszlop

1396* 1800 Betonozva

* lejtős talajra

BekAzur® kApu

Kapumagasság  
[mm]

Szélesség  
[mm]

Oszlophossz 
[mm]

Oszlop átmérő  
[mm]

1196 1275 1349 60*

1196 1275 1800 60**

*   2 db 60x2 mm hegesztett talppal ellátott oszloppal, meglévő betonalapra építve  

(4 db 60 mm átmérőjű bilincs mellékelve)

**  2 db 60x2 mm oszloppal, bebetonozáshoz (4 db 60 mm átmérőjű bilincs mellékelve)



felhasználási terület

panelek
A Decofor® kerítésrendszer  

a kerítés stílusára  

és merevségére helyezi  

a hangsúlyt.

Decofor® 
előnyök

Dekoratív

A Decofor® modern megjelenésű professzionális kerítés. A táblák masszívak, de emellett nagyon 

elegánsak és dekoratívak. A táblák, oszlopok és kapuk tökéletes összhangban vannak egymással.  

Hosszú élettartam

A Betafence által kifejlesztett, jelenleg a legfejlettebbnek számító műanyag felületkezelési 

technológia hosszú élettartamot biztosít a kerítésnek. A tűzihorganyzás után kötőréteg kerül 

a felületre, amely biztosítja a 100 mikron vastagságú felső poliészter bevonat tökéletes tapadását. 

egyszerű szerelés

A rendszer szerelése nagyon egyszerű. Valamennyi eleme pontosan illeszkedik egymáshoz.  

A Decofor® rendszer falak közé és falra egyaránt felszerelhető. 

komplett rendszer

A Decofor®három kivitele: Arco (íves panelek), Recto (egyenes panelek) és Wave (íves panelek). 

Mindegyik többféle magassággal, oszlopokkal, szárnyas kapukkal (egy- és kétszárnyú) és telepítő 

kiegészítőkkel kapható, egységes stílusban.

A Decofor® rendszer olyan területek szakszerű 
bekerítésére szolgál, ahol fontos a stabilitás 
és az attraktív megjelenés: lakóházak, parkok, 
iskolák, középületek, úszómedencék, járdák 
elkerítése stb. 
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Táblák
A táblák erős, hegesztett huzalokból készülnek, 2015 mm szélességben és 
négyféle magasságban. 
A háló osztása: 65x200 mm 
A huzalok nagy merevséggel rendelkeznek: a vízszintes dupla huzalok 
átmérője  
8 mm, a függőleges huzaloké 6 mm. 

Kapuk
A Decofor® rendszerhez biztonságos egyszárnyú és kétszárnyú kapuk 
tartoznak. 

Felületkezelési technológia 
A táblákat, oszlopokat és kapukat először tűzihorganyzással kezelik.  
A horganybevonat minimális vastagsága: 40 g/m2 (táblák), 135 g/m2 (oszlopok), 
350 g/m2 (kapuk). Erre kötőréteg kerül, amely biztosítja a felső poliészter 
bevonat tökéletes tapadását. A műanyag bevonat minimális vastagsága 
táblánál és kapunál 100 mikron, oszlopnál 60 mikron. 

Színek
Alapszínek: zöld  (RAL 6005), fehér  (RAL 9010) és fekete  (RAL 9005). 
A Betafence összesen hétféle klasszikus színt és háromféle presztízs színt 
kínál (metál vagy strukturális bevonatok). 
Külön kérésre további RAL színek is elérhetők.

Oszloprendszerek és rögzítő elemek
Az oszlopok 60x60x1,50 mm méretű 
zártszelvényből, hegesztéssel készülnek. 
Az oszlopsapkán található fémgolyó dekoratív 
megjelenést biztosít az oszlopnak. A táblák 
rögzítőbilincsekkel (tűzihorganyzott és műanyag 
bevonatos) és M8-as, rozsdamentes acélból 
készült, leszakadó fejű biztonsági csavarokkal 
rögzíthetők az oszlopokhoz.

Decofor® táBlák És fÉMGolyós oszlopok

Arco szélesség és magasság  
(táblaközép) 

[mm]

Wave szélesség és magasság  
(táblaközép) 

[mm]

Recto szélesség és magasság  
(táblaközép) 

[mm]

Oszlopmagasság  
[mm]

Rögzítőbilincsek  
száma oszloponként

Betonozáshoz Oszlop alumíniumtalppal

2015x886 2015x589 2015x762 1500 965 2

2015x1086 2015x789 2015x962 1500 1165 3

2015x1286 2015x989 2015x1162 1750 1365 3

2015x1486 2015x1189 2015x1362 2000 1565 3

Decofor® arco-arco-arco

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

Decofor® recto-recto-recto



felhasználási terület

panelek
A nylofor® Medium kiváló  

minőségű kerítésrendszer,  

amely alacsony költségek  

mellett hosszú élettartamot 

biztosít.

Nylofor® Medium
előnyök

különlegesen hosszú élettartam

A panel horganyzott huzalból, ellenálló hegesztéssel készül, majd kiváló tapadású műanyag 

bevonatot kap. A Betafence felületkezelési technológiája kiemelkedően fejlett és különlegesen 

hosszú élettartamot garantál.

tartósság és minőség

A táblák ponthegesztett acélhuzalból készülnek, téglalap alakú osztással és vízszintes merevítő 

bordákkal, amelyek a nagyfokú merevséget biztosítják. A Nylofor® Medium táblák alacsony  

költségek mellett nagyon jó minőséget biztosítanak. 

Gyors és precíz szerelés

Mivel a rendszer valamennyi eleme tökéletes összhangban áll egymással, a kerítésrendszer 

professzionális, minősége kitűnő, szerelése maximálisan hatékony.

komplett rendszer

A különböző magasságú táblákból, négyszögletű, Bekafix® és Bekafast® oszlopokból összeállítható 

rendszerhez speciális rögzítőelemek, megfelelő tartozékok, modern szárnyas és tolókapuk széles 

választéka tartozik. 

A Nylofor® Medium rendszer parkok,  
sportlétesítmények, kertek, üzemek és raktárak 
szakszerű elkerítésére szolgál.
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Táblák
A táblák hegesztett hálóból készülnek, 2500 mm szélességben,  
1030–2030 mm magasságban. A táblák az egyik oldalon 30 milliméteres 
függőleges tüskékben végződnek, a tüskés oldal felülre és alulra egyaránt 
helyezhető. 
A vízszintes merevítő bordák nagy stabilitást biztosítanak a tábláknak.
Osztás: 50x100 mm, a merevítők helyén is
Huzalátmérő: vízszintes: 4,5 mm, függőleges: 4,0 mm 

Oszlopok és rögzítők
el zártszelvényű oszloprendszer
A táblák az oszlopok elülső felére kapcsok  
és kampós csavarok segítségével szerelhetők.  
A hegesztett oszlopok (60x40x1,5 mm) furatokkal 
rendelkeznek a kampós csavarok fogadásához, 
tetejüket műanyag oszlopsapka zárja.

Bekafast® oszlopok
A Nylofor® Medium táblák rögzítése a Bekafast® 
oszlopok oldalára rögzítőelemek nélkül történik, 
mivel a merevítő bordák magassága tökéletesen 
illeszkedik a H-profilú oszlop belsejébe.  
A műanyag oszlopsapka a Bekafast® oszlop 
(60x50 mm) tartozéka.

Bekafix® oszlopok
A táblák speciális poliamid vagy acél 
rögzítőbilincsek segítségével biztonságosan az 
oszlopok oldalára szerelhetők. A H-profilú 
hegesztett csőoszlopok (70x44 mm) műanyag 
oszlopsapkában végződnek. Alternatívaként 
négyszögletű oszlopok is alkalmazhatók.  
Lásd a Nylofor® 3D rendszert. 

körkeresztmetszetű oszloprendszer lefogókkal
A táblákat az oszlopok oldalára kétrészes, kerek 
lefogók segítségével szerelik, amelyeket leszakadó 
fejű csavarokkal erősítenek egymáshoz.
A fekete acélból készült, 42 vagy 48 mm átmérőjű 
és 1,5 mm falvastagságú oszlopokat poliészter 
bevonattal látják el, és műanyag oszlopsapkával 
záródnak. 

Kapuk
A Nylofor® Medium rendszer biztonságos, nagyon jó minőségű Nylofor® vagy 
Robusta® típusú kapukkal egészíthető ki: egyszárnyú, kétszárnyú illetve 
tolókapukkal.

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott huzalokból készülnek. Az alkalmazott felület-előkészítési 
mód biztosítja a műanyag réteg tökéletes tapadását a termék felületéhez.  
Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően, kívül és belül 
horganyzottak (a réteg minimális vastagsága 275 g/m2). Ezt követően 
kötőréteg, majd legvégül poliészter bevonat (minimum 60 mikron) kerül  
az oszlopokra. 

Színek
A táblák zöld  RAL 6005 színben elérhetők. 

nylofor® MeDiuM

Kerítésmagasság 
[mm]

Táblaméretek  
szélesség x magasság  

[mm]

Merevítő bordák  
száma  

táblánként

Oszlophossz  
[mm]

Rögzítőelemek száma

EL oszlop Bekafix® oszlop Bekafast® oszlop
Kerek oszlop 

bilinccsel
Kampóscsavar Táblarögzítő  

kapocs
Köztes és  

sarokoszlophoz
Záróoszlophoz
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1100 2500x1030 2 1500 3 4 4 2 2

1300 2500x1230 2 1700 3 5 4 2 2

1600 2500x1530 3 2000 4 5 6 3 3

1800 2500x1730 3 2200 4 6 6 3 3

2000 2500x1930 4 2400 5 6 8 4 4

2100 2500x2030 4 2600 5 6 8 4 4



felhasználási terület

Nylofor® 3-Mpanelek
A nylofor® 3-M professzionális 

rendszer hosszú szakaszok 

elkerítésére alkalmas.

előnyök

kiváló ár-érték arány

A 3 méter hosszú táblák és a Bekafast® oszlopok (külön rögzítők nélkül), jutányos áron kínálnak merev 

szerkezetet és kiváló minőséget. 

nagy stabilitás

A hegesztett huzalokból gyártott vízszintes bordákkal ellátott drótháló nagy merevséget biztosít.

Gyors telepíthetőség

A 3 méter hosszú paneleknek köszönhetően a kerítés nagyon gyorsan telepíthető.

Hosszú élettartam

A Betafence felületkezelési technológia a legmagasabb színvonalat képviseli, és garantálja a hosszú 

élettartamot. A horganyzás után egy speciális réteg kerül a felületre, amely elősegíti a felső PVC-réteg  

maximális tapadását. 

komplett rendszer

A különböző magasságú táblákból, négyszögletű, Bekafix® és Bekafast® oszlopokból összeállítható rendszerhez 

speciális rögzítőelemek, egyedi tartozékok, modern szárnyas és tolókapuk széles választéka tartozik. 

A Nylofor® 3-M rendszer hosszú szakaszok 
elkerítésére alkalmas. 
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Táblák 
A táblák szélessége 3000 mm, magassága 1030–2430 mm. 
A táblák az egyik oldalon 30 milliméteres függőleges tüskékben végződnek, 
a tüskés oldal felülre és alulra egyaránt helyezhető. 
Osztása 50x200 mm, a merevítő bordáknál 50x100 mm.
Vastag, 5 mm átmérőjű huzalok biztosítják a rendkívül nagyfokú merevséget. 

Oszlopok és rögzítők
A Nylofor® 3-M rendszer három különféle típusú oszlopra szerelhető.

  el típusú oszloprendszer 
A táblákat az oszlopok elülső felére kapcsok  
és kampós csavarok segítségével szerelhetjük.  
A hegesztett oszlopok (60x40x1,5 mm) furatokkal  
rendelkeznek a kampós csavarok fogadásához,  
felső végeit műanyag oszlopsapka zárja. 

Bekafix® oszlopok
A táblák speciális poliamid vagy acél rögzítőbilincsek 
segítségével biztonságosan az oszlopok oldalára 
szerelhetők. A H-profilú hegesztett csőoszlopok  
(70x44 mm) műanyag oszlopsapkában végződnek. 
Alternatívaként négyszögletű oszlopok is alkalmazhatók. 
Lásd a Nylofor® 3D rendszert. 

Bekafast® oszlopok
A Nylofor® 3-M táblák rögzítő elemek nélkül rögzíthetők 
a Bekafast® oszlopok oldalára, mivel a merevítő bordák 
magassága tökéletesen illeszkedik a H-profilú oszlop 
belsejébe. A műanyag oszlopsapka a Bekafast® oszlop 
(60x50 mm) tartozéka.

négyszögletű oszloprendszer
A táblák műanyag rögzítők és önmetsző csavarok 
segítségével az oszlopok elülső felére szerelhetők.  
A hegesztett oszlopokat (60x60x1,5 mm) furatok nélkül, 
műanyag oszlopsapkával szállítjuk.

Kapuk 
A Nylofor® 3-M kerítésrendszer teljes és optimális védelmet biztosít, amelyhez 
a kitűnő minőségű szárnyas és tolókapuk is hozzájárulnak. 

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott huzalból készülnek. Az alkalmazott felület-előkészítési 
mód biztosítja a műanyag réteg tökéletes tapadását a termék felületéhez.  
Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően, kívül és belül 
horganyzottak (a réteg minimális vastagsága 275 g/m2). Erre kötőréteg,  
majd legvégül műanyag bevonat (minimum 60 mikron) kerül. 

Színek
A Nylofor® 3-M alapszínei: zöld  RAL 6005 és fehér  RAL 9010

nylofor® 3-M

Táblaméretek
szélesség x  
magasság

[mm]

Merevítő bordák 
száma

Oszlophos szúság
[mm]

Rögzítőelemek száma oszloponként

EL oszlop Bekafix® oszlop Bekafast® oszlop Négyszögletű oszlop

Kampóscsavar Táblarögzítő  
kapocs

Köztes és  
sarokoszlophoz

Záróoszlophoz
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Köztes- és  
záróoszlophoz

Sarok-  
oszlophoz

3000x1030 2 1500 3 4 4 2 3 6

3000x1230 2 1700 3 5 4 2 4 8

3000x1530 3 2000 4 5 6 3 4 8

3000x1730 3 2200 4 6 6 3 5 10

3000x2030 4 2600 5 6 8 4 6 12

3000x2430* 4 3200 6 6 8 4 7 14

* Csak zöld színben kapható



felhasználási terület

panelek
A nylofor® 3D rendszer  

referenciaterméknek számít  

a piacon.  

A teljesen professzionális  

kerítésrendszer optimális  

védelmet nyújt.

Nylofor® 3D
előnyök

nagy stabilitás

A masszív, hegesztett kerítéstáblák hosszúkás osztással és vízszintes merevítő bordákkal 

nagyfokú merevséget biztosítanak.

rendkívül hosszú élettartam

A Betafence felületvédelmi technológiája a legmagasabb színvonalú eljárás, és rendkívül hosszú 

élettartamot biztosít.  

Horganyzás után egy speciális réteget visznek fel, amely biztosítja a minimum 100 mikronos 

poliészter védőréteg tökéletes tapadását.

komplett rendszer

A rendszer különféle magasságú táblákból állítható össze, amelyek háromfajta oszlopra speciális 

rögzítőkkel szerelhetők. Valamennyi típus megfelelő tartozékokkal, szárnyas, valamint tolókapuk 

széles választékával egészíthető ki. 

Gyors szerelés

A rendszer valamennyi elemét úgy fejlesztették ki, hogy kitűnő minőségű professzionális terméket 

eredményezzen, amely gyorsan és hatékonyan felszerelhető. 

A Nylofor® 3D rendszer elsősorban középületek, 
gyárak, műhelyek, iskolák, parkok, játszóterek, 
stadionok, repülőterek és katonai létesítmények 
elkerítésére javasolt. 
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Táblák
A táblák szélessége 2500 mm, magassága 630–2430 mm. 
A táblák az egyik oldalon 30 milliméteres függőleges tüskékben végződnek, 
a tüskés oldal felülre és alulra egyaránt helyezhető. 
Osztása 50x200 mm, a merevítő bordáknál 50x100 mm.
Az erős, 5 mm átmérőjű huzalok rendkívüli merevséget biztosítanak. 

Oszlopok és rögzítők 
A Nylofor® 3D rendszer háromféle oszloprendszerre szerelhető:

el típusú oszloprendszer 
A táblák az oszlopok elülső felére kapcsok  
és kampós csavarok segítségével szerelhetők.  
A hegesztett oszlopok (60x40x1,5 mm) furatokkal 
rendelkeznek a kampós csavarok fogadásához, 
felső végeit műanyag oszlopsapka zárja.

Bekafix® oszlopok
A táblák speciális poliamid vagy acél 
rögzítőbilincsek segítségével biztonságosan  
az oszlopok oldalára szerelhetők. A H-profilú 
hegesztett csőoszlopok (70x44 mm) műanyag 
oszlopsapkában végződnek. Alternatívaként 
négyszögletű oszlopok is alkalmazhatók. 

Bekafast® oszlopok
A Nylofor® 3D táblák rögzítő elemek nélkül 
rögzíthetők a Bekafast® oszlopok oldalára, mivel 
a merevítő bordák magassága tökéletesen 
illeszkedik a H-profilú oszlop belsejébe.  
A műanyag oszlopsapka a Bekafast® oszlop 
(60x50 mm) tartozéka.

négyszögletű oszloprendszer
A táblákat műanyag rögzítőkkel és önmetsző 
csavarok segítségével az oszlop elülső felére 
szerelik.  
A hegesztett, négyszögletű oszlopokat  
(60x60x1,5 mm) furatok nélkül, műanyag 
oszlopsapkával szállítjuk.

szögletes keresztmetszetű oszloprendszer 
lefogó bilincsekkel.
 A táblákat az oszlopok oldalára kétrészes, 
szögletes lefogók segítségével szereljük, 
amelyeket leszakadó fejű csavarokkal erősítünk 
egymáshoz. A lefogók háromfélék lehetnek: köztes, 
záró és sarok. A hegesztett, szögletes 
keresztmetszetű oszlopok (60x40x1,5 mm) 
műanyag oszlopsapkával rendelkeznek.

Kapuk
A csúcstechnológiával készült Nylofor® és Robusta® szárnyas és tolókapuknak 
köszönhetően a Nylofor® 3D rendszer tökéletes védelmet biztosít. 

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott huzalból készülnek. Az égetett poliészter réteg tökéletes 
tapadását (minimum 100 mikron) egy kötőréteg biztosítja.  
Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően kívül és belül 
horganyzottak (a réteg minimális vastagsága mindkét oldalon együttvéve  
275 g/m2). Ezt követően kötőréteg, majd legvégül műanyag réteg  
(minimum 60 mikron) kerül az oszlopokra. 

Színek
A Nylofor® 3D alapszínei: zöld  RAL 6005, tűzihorganyzott

nylofor® 3D

Kerítés-
magasság

[mm]

Táblaméretek
szélesség x magasság 

[mm]

Rögzítők  
száma

táblánként

Oszlophossz  
[mm]

Rögzítőelemek száma oszloponként

EL oszlop Bekafix® oszlop

Be
ka

fa
st

®
 

os
zl

op

Négyszögletű oszlop Négyszögletű 
oszlop  

bilinccsel
Kampóscsavar Táblarögzítő 

kapocs
Köztes  

és sarok-
oszlophoz

Záró-  
oszlophoz

Köztes és  
záró oszlophoz

Sarok-  
oszlophoz

700 2500x630 2 1000 (3) 2 3 4 2
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3 6 –

1100 2500x1030 2 1500 3 4 4 2 3 6 2

1300 2500x1230 2 1700 3 5 4 2 4 8 2

1600 2500x1530 3 2000 4 5 6 3 4 8 3

1800 2500x1730 3 2200 4 6 6 3 5 10 3

2000 (1) 2500x1930 3 2400 (2600 (2)) 6 5 8 4 5 10 4

2100 2500x2030 4 2600 5 6 8 4 6 12 4

2500 2500x2430 4 3200 6 6 8 4 7 14 4

(1) csak Nylofor® 3D Pro; (2) csak EL oszlop; (3) Bekafast® 1100 milliméterhez



felhasználási terület

Nylofor® 3D Propanelek
A nylofor® 3D pro kitűnő  

minőségű komplett  

kerítésrendszer.  

ez a professzionális  

felhasználásra készült  

kerítésrendszer 2, 5 méter 

szélességű táblákból áll, 

felszerelése gazdaságos, 

élettartama hosszú.

előnyök

stabilitás

Az erősen hegesztett, téglalapalakú hálóból készült táblák és a vízszintes merevítő bordák nagyfokú  

stabilitást biztosítanak.

Hosszú élettartam

A Betafence felületkezelési technológiája a legmodernebb színvonalat képviseli, és rendkívül hosszú  

élettartamot biztosít. Horganyzás után egy speciális réteg kerül a felületre, amely biztosítja a felső PVC- 

réteg tökéletes tapadását.

kitűnő ár-érték arány

A Nylofor® 3D Pro kedvező áron kitűnő minőséget kínál, a kerítés minősége és stabilitása hosszú időre  

garantált.

komplett rendszer

A rendszer különféle magasságú táblákból áll, amelyek speciális rögzítőelemek segítségével téglalapalakú  

EL oszlopokra, négyszögletű vagy Bekafix® illetve Bekafast® oszlopokra szerelhetők. A kerítést modern nyíló-  

és tolókapuk széles választéka egészíti ki.

Gyárak
Raktárak
Katonai létesítmények
Vasúti létesítmények
Utak
Autópályák
Repülőterek
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Táblák
A táblák 2500 mm szélességben és különféle magasságban kaphatók:  
1030–2430 milliméterig. A táblák egyik végén 30 milliméteres függőleges 
tüskék találhatók, amelyek felülre vagy alulra egyaránt helyezhetők.  
A vízszintes merevítő bordák rendkívüli szilárdságot biztosítanak a tábláknak.  
A háló osztása 50x200 mm, a merevítő bordáknál 50x100 mm.  
A huzalok átmérője 5 mm.

Kapuk
A Nylofor® 3D PRO rendszer fejlett technológiájú, biztonságos  
Nylofor® és Robusta® kapukkal egészül ki: egyszárnyú és kétszárnyú,  
nyíló- és tolókapukkal.

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott huzalból készülnek (minimum 25 g/m2). Az alkalmazott 
felület-előkészítési mód biztosítja a PVC-réteg tökéletes tapadását a felületre.  
Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően kívül-belül horganyzottak  
(a réteg minimális vastagsága mindkét oldalon együttvéve 275g/m2).  
Ezt követően kötőréteg, majd legvégül műanyag bevonat (minimum 60 mikron)  
kerül az oszlopokra.

Színek
Az oszlopok zöld  RAL 6005 és fehér  RAL 9010 színben készülnek.

Oszlopok és rögzítők
el oszloprendszer

A táblákat az oszlopok elülső részére kampós 
csavarokkal rögzítjük és rozsdamentes rögzítő elemek  
segítségével kapcsoljuk egymáshoz (végtelenített 
rendszer). A hegesztett, téglalapalakú oszlopok  
(60x40x1,5 mm) a kampós csavarok fogadására 
alkalmas furatokkal készülnek, felül műanyag  
oszlopsapkával lezárva.

Bekafix® oszloprendszer
 A táblákat az oszlopok oldalára műanyagból vagy 
(biztonsági kivitel esetén) fémből készült speciális 
rögzítőkkel szereljük. A H-profilú, hegesztett oszlop 
(70x44 mm) műanyag oszlopsapkával zárul.

Bekafast® oszloprendszer
A táblákat a Bekafast® oszlopok oldalára, a speciálisan 
kialakított helyre szereljük, minden további rögzítő elem 
nélkül, mivel a táblák merevítő bordája tökéletesen 
illeszkedik az oszlop profiljába. A Bekafast® oszlop  
(60x50 mm) műanyag oszlopsapkával zárul.

négyszögletű oszloprendszer
A táblákat az oszlopok elülső részére műanyag lefogó 
elemekkel és biztonsági csavarokkal rögzítjük.  
A hegesztett, négyzetalakú oszlopok (60x60x1,5 mm) 
a lefogó elemek fogadására alkalmas betétekkel 
készülnek, felül műanyag oszlopsapkával lezárva.

* jenom pro sloupek EL

nylofor® 3D pro

 
Kerítés-

magasság
[mm]

 
Táblaméretek

szélesség x magasság 
[mm]

 
Merevítő bordák 

száma 
táblánként

 
Oszlophossz  

[mm]

Rögzítőelemek száma oszloponként

EL oszlop Bekafix® oszlop

Be
ka

fa
st

®

Négyszögletű oszlop

Kampóscsavar Táblarögzítő  
kapocs

Köztes  
és  

sarok oszlophoz

Záró-  
oszlophoz

Köztes és  
záró oszlophoz

Sarok-  
oszlophoz

1100 2500x1030 2 1500 3 4 4 2

Ni
nc

se
ne

k 
kü

lö
n 

ta
rto

zé
ko

k 3 6

1300 2500x1230 2 1700 3 5 4 2 4 8

1600 2500x1530 3 2000 4 5 6 3 4 8

1800 2500x1730 3 2200 (2400*) 4 6 6 3 5 10

2000 2500x1930 3 2400 (2600*) 4 6 8 4 5 10

2100 2500x2030 4 2600 5 6 8 4 6 12

2500 2500x2430 4 3200 6 8 8 4 7 14

 

*Bekafast® 1100 milliméterhez



felhasználási terület

panelek
A háromdimenziós bordákkal és 

nagyon erős vízszintes huzalokkal 

ellátott nylofor® 3D super  

rendszer optimális védelmet nyújt.

Nylofor® 3D Super
előnyök

nagyon nagyfokú stabilitás

A huzalátmérőnek és a speciális háromdimenziós bordáknak köszönhetően a táblák  

rendkívül merevek. 

nagyfokú biztonság 

A Nylofor® 3D Super olyan helyek elkerítésére szolgál, ahol a biztonság elsőrendű szempont.  

Ezt a kisebb osztás és az errősebb huzalok biztosítják. 

nagyon hosszú élettartam 

A Betafence felületkezelési technológiája rendkívül hosszú élettartamot biztosít.  

Horganyzás után egy kötőréteg kerül a felületre, amely biztosítja a 100 mikron  

vastagságú poliészter bevonat tökéletes tapadását. 

komplett rendszer

A rendszer különféle osztású és magasságú táblákból áll, amelyet megfelelő  

rögzítőelemekkel ellátott oszlopok, dróthálók és kapuk széles választéka egészít ki.  

Valamennyi elem gyorsan és szakszerűen felszerelhető. 

A Nylofor® 3D Super rendszer elsősorban iskolák, 
stadionok, játszóterek, vasúti létesítmények, 
veszélyeztetett területek, középületek, közművek 
(víz, gáz, villany), munkaterületek és raktárak 
szakszerű elkerítésére szolgál. 
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Táblák
Erősen hegesztett drótháló, minden keresztezésnél ponthegesztett, poliészter 
bevonattal. A táblák egyik végén függőleges, 30 mm hosszú tüskék találhatók. 
A 3D táblák fokozott merevségét V-profilú merevítő bordák adják, amelyek 
vízszintesen futnak végig valamennyi táblán.
Standard hálóosztás: 50x200 mm
V-profilú borda osztása: 50x200 mm
Huzalátmérő: 
 Vízszintes: 8,00 mm 
 Függőleges: 5,00 mm 

Oszlopok 
A Nylofor® 3D Super rendszer különféle oszlopokkal szerelhető:

Bekafix® oszlopok (fém rögzítőelemekkel): 
A táblákat speciális fém rögzítőelemek (biztonsági 
kapcsok) segítségével az oszlopok oldalára szerelik.  
A H-profilú hegesztett csőoszlopok (70x45 mm) tetejét 
műanyag oszlopsapka fedi.

négyszögletű oszlopok rögzítőelemekkel: 
A táblákat műanyag rögzítőkkel és önmetsző csavarok 
segítségével az oszlop elülső felére szereljük.  
A hegesztett, négyszögletű oszlopokat  
(60x60x1,5 mm) furatok nélkül, műanyag 
oszlopsapkával szállítjuk. A négyszögletű 
oszloprendszer felső hajlatos kivitelben is  
megrendelhető.

A szögletes oszloprendszer döntött bővítő feltéttel 
is elérhető.

Kapuk 
A Nylofor® 3D Super rendszer fejlett technológiájú, biztonságos Nylofor®  
és Robusta® kapukkal egészül ki: egyszárnyú, kétszárnyú vagy tolókapukkal.

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott huzalból készülnek. A poliészter bevonat tökéletes 
tapadását (minimum 100 mikron) egy kötőréteg biztosítja. Az oszlopok az 
EN 10326 szabványnak megfelelően kívül-belül horganyzottak (a réteg 
minimális vastagsága mindkét oldalon együttvéve 275g/m2). Ezt követően 
kötőréteg, majd legvégül műanyag réteg (minimum 60 mikron) kerül az 
oszlopokra.

Színek
A Nylofor® 3D Super alapszíne a zöld  RAL 6005.
További színek rendelésre.

nylofor® 3D super

 
 

Kerítésmagasság
[mm]

 
 

Táblaméret  
szélesség x magasság

[mm]

 
 

Merevítő bordák  
száma
[mm]

 
 

Oszlopmagasság  
[mm]

Rögzítőelemek száma az oszlopokhoz

Bekafix® oszlop Négyszögletű oszlop 

Sarok- és köztes osz-
lophoz

Záróoszlophoz Köztes- és  
záróoszlophoz

Sarokoszlophoz

1630 2500x1630 3 2200 6 3 5 10

2030 2500x2030 4 2600 8 4 6 12

2430 2500x2430 4 3200 8 4 7 14

3030 2500x3030 4 3700 8 4 7 14

4030 2500x4030 6 4800 10 5 9 18



felhasználási terület

Nylofor® Fpanelek
A nylofor® f vastag, hegesztett 

huzalból álló komplett 

kerítésrendszer, víszintes 

laposacél merevítéssel és a hozzá 

tartozó oszlopokkal.

előnyök

stabilitás

A táblák nagyfokú merevségét a vízszintes 15x6 mm méretű laposacélok biztosítják.  

A nagyobb biztonság érdekében a Nylofor® F felső hajlatos kivitelben is megrendelhető. 

Hosszú élettartam

A felületkezelés minősége kiváló: horganyzás (kívül-belül) után az oszlopok 60 mikron  

vastagságú poliészterből készült, kitűnően tapadó műanyag bevonatot kapnak. 

Gyors szerelés

A kétfajta Nylofor® rögzítőrendszer gyors és professzionális szerelést biztosít.

komplett rendszer

A Nylofor® F professzionális rendszert különféle magasságú táblák, négyszögletű vagy Bekafix®  

oszlopok alkotják, ezek Nylofor® és Robusta® szárnyas és tolókapuk széles  

választékával egészíthetők ki. 

A Nylofor® F kerítésrendszer elsősorban parkok, 
iskolák, játszóterek, sportlétesítmények, 
középületek, gyárak, műhelyek, repülőterek és 
katonai létesítmények elkerítésére javasolt.
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Táblák 
A táblák szélessége 2500 mm, magassága 630–2030 mm. 
A táblák egyik végén 30 milliméteres függőleges tüskék találhatók, amelyek  
a kerítés felső vagy alsó pozíciójába helyezhetők.
Osztás 50x200 mm. 
A horganyzott huzalok, amelyek legalább 40 g/m2 felületvédelemmel kezeltek, 
rendkívül merevek: a vízszintes laposacél mérete 15x6 mm, a függőleges 
huzalok átmérője 5 mm.

Oszlopok és rögzítők
A Nylofor® F rendszer kétféle rögzítési módot kínál:

Bekafix® oszloprendszer
A táblákat speciális poliamid vagy acél (biztonsági) 
rögzítőelemek segítségével az oszlopok oldalára 
szereljük.
A H-profilú hegesztett csőoszlopok (70x44 mm)  
tetejét műanyag oszlopsapka fedi.

négyszögletű oszlopok
A táblákat műanyag rögzítőkkel és önmetsző csavarok 
segítségével az oszlop elülső felére szereljük.  
A hegesztett, négyszögletű oszlopokat (60x60x1,5 mm) 
furatok nélkül, műanyag oszlopsapkával szállítjuk.

Kapuk 
A Nylofor® F rendszert csúcstechnológiával készülő biztonsági Nylofor® illetve 
Robusta® típusú egy- vagy kétszárnyú, valamint tolókapuk teszik teljessé. 

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott huzalból készülnek. A poliészter réteg (minimum 
100 mikron) tökéletes tapadását egy kötőréteg biztosítja. Az oszlopok az 
EN 10326 szabványnak megfelelően kívül és belül horganyzottak (a réteg 
minimális vastagsága 275 g/m2). Erre kötőréteg, majd legvégül műanyag 
bevonat (minimum 60 mikron) kerül. 

Színek
A Nylofor® F alapszínei: zöld  RAL 6005, fehér  RAL 9010, horganyzott.
További színek külön rendelésre.

nylofor® f

 
Kerítés magasság

[mm]

 
Táblaméretek

szélesség x magasság
[mm]

 
Négyszögletű oszlop méretei

[mm]

 
Oszlopmagasság

[mm]

Rögzítőelemek száma oszloponként

Bekafix® oszlop Négyszögletű oszlop

Köztes- és  
sarokoszlophoz

Záróoszlophoz Köztes- és 
záróoszlophoz

Sarokoszlophoz

630 2500x630 60x60x1,50 1000 4 2 3 6

1030 2500x1030 60x60x1,50 1500 4 2 3 6

1230 2500x1230 60x60x1,50 1700 4 2 4 8

1430 2500x1430 60x60x1,50 2000 6 3 4 8

1630 2500x1630 60x60x1,50 2200 6 3 5 10

1830 2500x1830 60x60x1,50 2400 8 4 5 10

2030 2500x2030 60x60x1,50 2600 8 4 6 12

3060 2500x2030 + 2500x1030 80x60x2,50 3700   9 18

4060 2500x2030 (2) 80x60x2,50 4800  12 24

5090 2500x2030 (2) + 2500x1030 120x60x3,00 6000   15 30

6090 2500x2030 (3) 120x60x3,00 7000   18 36

7120 2500x2030 (3) + 2500x1030 120x60x3,00 8000   21 42

8120 2500x2030 (4) 120x60x3,00 9000   24 48

nylofor® f felső HAjlAtos kivitel

Függőleges tábla  
[mm]

Hajlított tábla
[mm]

Táblaméretek  
szélesség x magasság [mm]

Oszlopméretek 
[mm]

Oszlophosszúság 
[mm]

Rögzítők  
száma

1870 390 2500x1230 + 2500x1030 (hajlított) 60x60x1,50 2450+370 6+2 

2070 390 2500x1430 + 2500x1030 (hajlított) 60x60x1,50 2700+370 6+2 

2070 390 2500x1430 + 2500x1030 (hajlított) 80x60x2,50 2700+370 6+2 

2270 390 2500x1630 + 2500x1030 (hajlított) 80x60x2,50 3000+370 7+2 



felhasználási terület

Nylofor® Citypanelek
A nylofor® city felső korláttal 

ellátott, ponthegesztett nylofor® f 

táblákból álló komplett  

kerítésrendszer, illesztett  

oszlopokkal és rögzítőrendszerrel.

előnyök

tartós kivitel

A felső sín extra ellenállóságot kölcsönöz a paneleknek, köztereken ideálisan használhatók.

robusztus kinézet

A horizontális huzalokkal rendelkező Nylofor® F panelek használata modern,  

de egyben robusztus megjelenést kölcsönöz.

egyszerű telepíthetőség

A speciális kiegészítőknek köszönhetően a felső sínek könnyen kapcsolhatók a panelekhez  

és az oszlopokhoz.  

A rendszer oszloptalpas telepítése is lehetséges.

Parkok, kertek, iskolák, úszómedencék,  
és sportlétesítmények, de különösképpen 
pályaudvarok, városközpontban található terek, 
parkolók, épületek előtti terek elkerítésére 
alkalmas.
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Táblák
A táblák szélessége 2500 mm, magasságuk különféle: 630–2030 mm. 
Hálóosztás: 50x200 mm. Az elemek rendkívül erősek:  
vízszintesen 15x6 mm laposacél, függőlegesen 5 mm huzalok alkotják.

Oszlopok
Hegesztett csőoszlopok (60x60x1,5 mm). Az oszlopokra alumínium 
oszlopsapkát és Nylofor® F típusú táblák felfogatására szolgáló menetes 
betéteket helyeznek el. 

Tartozékok
Műanyag rögzítőelemek két tábla összekötéséhez egy oszlopon; 
M6 biztonsági csavar a rögzítőelemek lefogatására az oszlopokon található 
perselyekhez. Anyaguk rozsdamentes acél. 
Hosszúság: 40 mm, illetve 60 mm a felső betéthez; 
Félgömbfejű, belső kulcsnyílású M6 méretű csavar; 
fedőléc
C-profil: 31,5x32,5x1,50 mm: horganyzott és műanyag bevonatos. Hosszúság 
2506 mm; 
lefogók a fedőléchez: C típus (33x39x50 mm): két fedőléc köztes oszlopra 
rögzítéséhez. 
C típus (33x39x54 mm): fedőléc rögzítéséhez záróoszlopokon: bal illetve jobb 
oldali kivitelben.

Fedőlécek rögzítése sarokoszlopokon: jobb és bal végzáró elem együttes 
használatával. Acél lefogóelemek 8 mm átmérőjű furatokkal. 
Horganyzott, műanyag bevonattal. 
Szín: zöld, fehér

Választható
neoprén rezgésgátló csík 
Csökkenti a zajátvitelt, gátolja a táblák és oszlopok közötti rezgésátvitelt. 
Öntapadó, a tábla felső vízszintes huzaljára ragasztható.

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott pálcákból készülnek. Az alkalmazott felület-előkészítési 
mód biztosítja a műanyag réteg tökéletes tapadását a termék felületéhez.  
Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően kívül és belül 
horganyzottak (a réteg minimális vastagsága 275 g/m2). Ezt követően 
kötőréteg, majd legvégül poliészter bevonat (minimum 60 mikron) kerül az 
oszlopokra. 

Színek
A Nylofor® City rendszer elemei zöld  RAL 6005 és fehér  RAL 9010 
színben készülnek. 
További színek rendelésre.

nylofor® city

Kerítés magasság
[mm]

Táblaméretek  
szélesség x magasság

[mm]

Oszlopok bebetonozáshoz Oszlopok alumíniumtalppal

Oszlopmagasság  
[mm]

Darabszám*

Oszlopmagasság  
[mm]

Darabszám*

Táblarögzítők  
összesen

Rögzítőelemek Táblarögzítők  
összesen

Rögzítőelemek

Acél Műanyag Acél Műanyag

630 2500x630 1000 3 1 2 672 3 1 2

1030 2500x1030 1500 3 1 2 1072 3 1 2

1230 2500x1230 1750 4 1 3 1272 4 1 3

1430 2500x1430 2000 4 1 3 1472 4 1 3

1630 2500x1630 2200 5 1 4 1672 5 1 4

1830 2500x1830 2400 5 1 4 1872 5 1 4

2030 2500x2030 2650 6 1 5 2072 6 1 5

* Sarokoszlophoz: x2 



felhasználási terület

Nylofor® 2D/2D Superpanelek
A nylofor® 2D és 2D super  

professzionális kerítésrendszer 

rendkívüli stabilitást  

és biztonságot nyújt.

előnyök

rendkívül nagy stabilitás

A tömör, ponthegesztett pálcáknak és a kettős vízszintes huzaloknak köszönhetően a táblák rendkívüli  

merevséggel rendelkeznek. A Nylofor® 2D Super extra erős, vízszintes, dupla huzallal rendelkezik.

nagyfokú biztonság

A Nylofor® 2D és 2D Super olyan területek elkerítésére javasolt, ahol fokozott biztonságra van szükség.  

Ezt a kisebb osztás és az erősebb huzalok biztosítják.  

Az egyedülálló Bekasport® labdafogó rendszerrel kombinálva ideális megoldást jelentenek  

sportlétesítmények és játszóterek elkerítésére.  

nagyon hosszú élettartam

A Betafence felületvédelmi technológia rendkívül hosszú élettartamot biztosít. A horganyzás után  

kötőréteg kerül a felületre, amely biztosítja a 100 mikron vastagságú égetett poliészterből készült  

műanyag bevonat tökéletes tapadását.  

komplett rendszer

A rendszer különféle osztású és magasságú táblákból áll, megfelelő rögzítőelemekkel ellátott oszlopok,  

dróthálók és kapuk széles választékával kiegészítve. Valamennyi eleme gyorsan és szakszerűen felszerelhető. 

Közintézmények, raktárak, iskolák, parkok, 
sportlétesítmények, játszóterek, repülőterek  
és katonai objektumok elkerítésére javasolt.  
A Nylofor® 2D Super rendkívül nagy  
szilárdságának köszönhetően játszóterek 
elkerítésére is alkalmas. 
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Táblák
A táblák ponthegesztett, vastag pálcákból készülnek, 2500 mm  
szélességben és különféle magasságban. 
A táblák a kettős vízszintes huzaloknak köszönhetően nagy merevséggel  
rendelkeznek. A táblák egyik végén függőleges, 30 mm hosszú tüskék 
találhatók, amelyek felülre vagy alulra is helyezhetők. 

Huzalátmérő

Típus vízszintes: függőleges:

Nylofor® 2D 2x6 mm 5 mm

Nylofor® 2D Super 2x8 mm 6 mm

Alap hálóosztás: 50x200 mm. 
Az 1030 és 2030 mm magasságú táblák 100x200 mm osztással  
is rendelhetők.

Oszlopok és rögzítők
A Nylofor® 2D Super rendszer többfajta oszlopra is felszerelhető. 

Bekafix® oszloprendszer
A táblákat speciális poliamid vagy acél (biztonsági) 
rögzítőelemek segítségével az oszlopok oldalára szerelik.
A H-profilú hegesztett csőoszlopok (70x44 mm) tetejét 
műanyag oszlopsapka fedi. 

négyszögletű oszlopok műanyag lefogókkal
A táblákat műanyag rögzítőkkel és önmetsző csavarok 
segítségével az oszlop elülső felére szerelik.  
A hegesztett, négyszögletű oszlopokat  
(60x60x1,5 mm és 80x60x2,5 mm) furatok nélkül, műanyag 
oszlopsapkával ellátva szállítjuk.

Kapuk
A Nylofor® 2D Super rendszerhez kiváló minőségű, biztonságos Nylofor® vagy 
Robusta® kapuk tartoznak, amelyek lehetnek egyszárnyú, kétszárnyú kapuk 
vagy tolókapuk. 

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott pálcákból készülnek. Az adhéziós réteg a porszerű 
poliészterrel bevonás előtt kerül a felületre (minimum 100 mikron)  
a maximális tapadás elérése érdekében. 
Az oszlopok belülről és kívülről is horganyzottak (minimum réteg 275 g/m2)  
az EN 10326 szabványnak megfelelően.  
Erre kerül az adhéziós réteg, majd az oszlopokra poliészter bevonat  
(60 mikron).

Színek
A Nylofor® 2D/2D Super alapszínei zöld  RAL 6005, fehér  RAL 9010,  
horganyzott. További színek rendelésre. 

nylofor® 2D/2D super
 

Kerítésmagasság
[mm]

 
Táblaméretek

szélesség x magasság 
[mm]

 
Oszlop magasság 

[mm]

 
Négyszögletű oszlop 

méretei  
[mm]

Rögzítőelemek száma oszloponként

Bekafix® oszlop(3) Négyszögletű oszlop

Köztes és  
sarokoszlophoz

Záróoszlophoz Köztes és  
záróoszlophoz

Sarokoszlophoz

1030 (2) 2500x1030 1500 60x60x1,50 4 2 3 6

1230 2500x1230 1700 60x60x1,50 4 2 4 8

1430 2500x1430 2000 60x60x1,50 6 3 4 8

1630 2500x1630 2200 60x60x1,50 6 3 5 10

1830 2500x1830 2400 60x60x1,50 8 4 5 10

2030 (2) 2500x2030 2600 60x60x1,50 8 4 6 12

2430 (1) 2500x2430 3200 60x60x1,50 8 4 7 14

(1) Nylofor® 2D-ből nem rendelhető; (2) a Nylofor® 2D Super esetén 200x100 milliméteres osztás is rendelhető

kerítÉs felső HAjlAttAl
Nylofor® 2D

Kerítésmagasság Táblaméretek, szélesség x magasság
[mm]

Oszlopmagasság= 
egyenes rész + 45° hajlított rész

Oszlopméretek Lefogók száma

Függőleges felület [mm] Ferde felület [mm] 
1870 390 2500x1230 +2500x1030 hajlított tábla 2450+370 60x60x1,50 6+2

2070 390 2500x1430 +2500x1030 hajlított tábla 2700+370 60x60x1,50 6+2

2070 390 2500x1430 +2500x1030 hajlított tábla 2700+370 60x60x1,50 (1) 6+2

2070 390 2500x1430 +2500x1030 hajlított tábla 2700+370 80x60x2,50 (2) 6+2

2270 390 2500x1630 +2500x1030 hajlított tábla 3000+370 60x60x1,50 (1) 7+2

2270 390 2500x1630 +2500x1030 hajlított tábla 3000+370 80x60x2,50 (2) 7+2

Nylofor® 2D Super

2070 390 2500x1430 +2500x1030 hajlított tábla 2700+370 60x60x1,50 (1) 6+2

2070 390 2500x1430 +2500x1030 hajlított tábla 2700+370 80x60x2,50 (2) 6+2

2270 390 2500x1630 +2500x1030 hajlított tábla 3000+370 60x60x1,50 (1) 7+2

2270 390 2500x1630 +2500x1030 hajlított tábla 3000+370 80x60x2,50 (2) 7+2

(1) Javasolt; (2) Alternatíva



felhasználási terület

Bekasport® panelek
ideális magaskerítésnek  

és sportlétesítmények  

védelmére.

előnyök

Maximális magasság

A Bekasport® rendszer labdavédelmi célra 6 méteres magasságig kapható.

igen nagy ellenálló képesség

A Nylofor® 2D Super panelek használata az egész rendszert különösen ellenállóvá teszi.

korlátozott hatás a környezetre

A zajcsillapító klipsz kiegészítők hatékonyan csökkentik a tárgyak kerítéssel  

érintkezésekor keletkező zajt.

Az egyedülálló labdafogó rendszer ideális 
megoldást kínál sportlétesítmények és 
játszóterek elkerítésére. A rendszer speciális 
oszlopokkal és Nylofor® 2D Super táblákkal 
kombinálható. 
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Bekasport® oszlopok
A téglalapalakú oszlopokat (alapszíne zöld  RAL 6005) zaj- és 
rezgéscsökkentő műanyagbetétekkel szállítjuk, amelyeket az oszlopok 
tengelyén elhelyezett, speciális kialakítású furatokba kell helyezni.  
A betétek egyben szerelési segédeszközként is szolgálnak, mivel a táblákat 
telepítés közben ezekre akasztjuk fel. A táblák stabil lefogását a műanyag 
betétekhez speciális acél rögzítőelemekkel és biztonsági csavarokkal 
végezzük.

Táblák
Nylofor® 2D Super
2 méteres magasságig 200x50 mm osztás
2 méteres magasságtól 200x100 mm osztás

Színek
Zöld  RAL 6005
További színek rendelésre 

Telepítés
Az oszlopok bebetonozásakor minden esetben győződjön meg róla, hogy ne 
maradjon víz az oszlop belsejében.

BekAsport®

Nylofor® 2D Super táblaméretek, hosszúság x magasság  
[mm] 

Oszlopméretek  
[mm]

Kerítésmagasság
[mm]

Háló  
szélessége x magassága

200x50 mm 

Háló  
szélessége x magassága

200x100 mm

Rögzítőelemek  
száma oszloponként

Oszlopmagasság
[mm]

Oszlopmetszet
[mm]

3100 2500x2030 + 2500x1030 10 3800 70x50x2,00

4100 2500x2030 + 2500x2030 12 4800 80x50x3,00

5170 2500x2030 + 2500x2030 + 1030 16 6000 100x50x3,00

6170 2500x2030 + 2500x2030 (2x) 18 7000 120x50x4,00



felhasználási terület

Securifor® panelek
A securifor® rendszer erős, 

biztonsági hegesztéssel készülő 

panelekből áll,  

mászásgátló, kiálló rácsozattal, 

amelyhez két típusú tartóoszlop 

választható. 

előnyök

rongálásálló
A benyúlásbiztos osztás és a 4 mm átmérőjű huzalok nehezen megmászható  

és átjárható akadályt hoznak létre. Átvágásuk hagyományos feszítőkkel és huzalvágókkal szinte lehetetlen.

Biztonságos és diszkrét
Nagyfokú biztonságot nyújtó teljes rendszer, olyan helyekre ahol a környezetre gyakorolt diszkrét  

vizuális befolyás az elvárás. 

Hatékony elrettentés
A behatolók hatékony elrettentője, amely többféle, 6 méterig terjedő magasságig kapható – különösen  

biztonságtechnikai felhasználásra. Elektronikus riasztó és megfigyelőrendszerekkel kompatibilis.

kedvező áttetszőségi mutatók
A sűrű hálóosztás ellenére mind szemből, mind átlósan történő betekintéskor is magas átláthatósági mutatókkal 

rendelkezik, melynek különösen fontos szerepe van a kamerás megfigyelőrendszerek esetében.

tartós
A csúcsminőségű borításnak köszönhetően alacsonyak a fenntartási költségek és hosszú az élettartam.

teljes rendszer
Panelekkel, oszlopfejekkel, szögeshuzalozattal és kapukkal teljes rendszerként szállítható – lépcsőzetes  

panelek is kaphatók melyek lejtős terepre alkalmasak. 

A Securifor® rendszer ott jelent megoldást,  
ahol maximális biztonságra van szükség:
Raktárak, áruelosztó központok, erőművek, 
laboratóriumok, számítógépes központok, 
pénzintézetek, katonai objektumok, fegyházak 
védelmére ajánlott.
Speciális felhasználásra (például börtön)  
igény szerinti megoldásokat kínálunk. 
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Táblák
–  A táblák erősen hegesztett hálószerkezetek, szélességük 2518,6 mm, 

magasságuk 2010,6–6011,1 mm méretben rendelhető. 
–  A maximális biztonság érdekében a hálószerkezet osztása 76,2x12,7 mm.  

A biztonságot 4 mm vastag huzalok garantálják. 

Kapuk
A Securifor® rendszer kapui a táblákkal azonos rácsozattal készülnek. 

Felületkezelési technológia
A horganyzott huzalból készült táblákat adhéziós réteggel kezelik, majd 
minimum 100 mikron vastagságú, tapadó poliészterréteggel vonják be.  
Zincalu® Super (95% cink, 5% alumínium) borítással ellátott panelek is 
kaphatók, a hosszú élettartam biztosítása érdekében pedig horganyzott és 
poliészter bevonattal is elérhetők. Az oszlopok az EN 10326 szabványnak 
megfelelően kívül-belül horganyzottak (a réteg minimális vastagsága  
275 g/m2). Erre adhéziós réteg, majd legvégül poliészter bevonat  
(minimum 60 mikron) kerül. 

Oszlopok és rögzítők
Két rendszer választható:
oszloprendszer téglalapalakú lefogókkal

Betétekkel ellátott oszlop két tábla egyidejű 
rögzítéséhez. Sarokoszlop egy betéttel a kerítés 
vonalának két szomszédos oldalán. 
A köztes-, záró- és sarokoszlopok profilja:  
80x60x2,5 mm. 

Bekasecure® oszloprendszer 
A Bekasecure® oszlopok tervezése és nagy teherbírású 
acélszerkezete jóvoltából ideális választás biztonság, 
ellenálló képesség és telepíthetőség szempontjából.  
Az oszlopokat kettős, 10x20 mm lyuksorral látják el, és 
a paneleket folytonos borítólemez és különleges inox 
biztonsági csapok segítségével rögzítik.  
Az oszlopok nyílt profilja lehetővé teszi elektromos vagy 
száloptikás kábelek behúzását, és különleges 
fémsapkával zárhatók le.

– Oszlopprofil
– 140x115x3,00 mm (kerítésmagasság 3–4 m)
– 140x150x5,00 mm (kerítésmagasság 4,2–6 m) 

Opciók
A panelek felső oldala 35x15x2520 milliméteres U-profillal megerősíthető.  
Ez szintén horganyzott és műanyaggal borított.

Színek
Alapszínek: zöld  RAL 6005
További színek, valamint a Zincalu® Super védőbevonat  
igény szerint rendelhető 

securifor®

Kerítésmagasság
[mm]

Táblaméretek
szélesség x magasság [mm]

Oszlopméretek
[mm]

Oszlophossz
[mm]

Oszloptalp méretei
[mm]

Fedőléc hossza
[mm]

Oszlopok téglalapalakú lefogókkal

2000 2518,6x2010,6 80x60x2,50 2600 – – 

2400 2518,6x2417,0 80x60x2,50 3100 – –

Bekasecure® oszlop betonozáshoz

3000 2518,6x3001,2 140x115x3,00 3800 – 3050

3650 2518,6x3674,3 140x115x3,00 4450 – 2060+1730

4000 2518,6x4004,5 140x115x3,00 4800 – 2060+2060

Bekasecure® talpas oszlop alapzatra

4000 2518,6x4004,5 140x115x3,00 4065 230x230x15 2060+2060

4700 2518,6x4690,3 140x150x5,00 4730 300x300x20 2390+2390

5300 2518,6x5325,3 140x150x5,00 5390 300x300x20 3050+2390

6000 2518,6x6011,1 140x150x5,00 6050 300x300x20 2060+2060+2060

Részletes adatok a külön rendelhető telepítési útmutatóban



felhasználási terület

Securifor® 2D/2D Varimeshpanelek
A securifor® 2D egyedülálló 

kerítésrendszer, amely a nagyfokú 

stabilitást és biztonságot 

esztétikus külsővel ötvözi.

előnyök

Biztonságos

A Securifor® 2D masszív hegesztett hálóból készülő, nagyfokú biztonságot nyújtó kerítésrendszer, diszkrét 

megjelenéssel. Átnyúlást és behatolást akadályozó kerítésháló, amely átmászás és átvágás ellen is biztosított. 

Kitűnő átláthatósággal rendelkezik és ellenáll a vandalizmusnak.  

A táblák merevségét még jobban növelik a 6 milliméter vastag, függőleges huzalok és a 150 milliméterenként  

a tábla belső felére hegesztett, duplán elhelyezett, 4 milliméter vastag huzalok. A nagy átmérőjű huzaloknak  

és a sűrű osztásnak köszönhetően a táblát nagyon nehéz egyszerű kézi szerszámmal átvágni.  

Ez a termék ideális megoldás ott, ahol nagyfokú stabilitás és lépcsőzetes telepítés szükséges.

ellenáll a vandalizmusnak

Átmászás elleni védelem: megakadályozza a benyúlást illetve a behatolást

nem feltűnő

Diszkrét megjelenésű, átláthatósága kitűnő, ami alapvetően fontos a belső kamerarendszerek használata 

szempontjából.

tartós

Nem igényel különösebb karbantartást, a kitűnő minőségű bevonatnak köszönhetően élettartama hosszú.

A Securifor® 2D rendszer attraktív formájának és 
nagyfokú biztonságának köszönhetően iskolák, 
kórházak, vasúti létesítmények, raktárak, 
kereskedelmi és ipari zónák körülkerítésére 
alkalmas.
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Panel Securifor® 2D
Hálóosztás: (szélesség x magasság)
76,2x12,7 mm (3”x0,5”), minden keresztezésnél 
hegesztve.
 Vízszintesen 4 mm átmérőjű huzalok  
12,7 milliméterenként az igénybevett, külső oldalon,  
és 4 mm átmérőjű dupla huzalok 152,4 milliméterenként 
a belső oldalon.

Függőlegesen 6 mm átmérőjű huzalok 76,2 milliméterenként.
Húzóerő-tartomány:
– a huzal minimális szakítószilárdságának 75 százaléka
– szakítószilárdság: 540–690 N/m2

Panel Securifor® 2D Varimesh
Hálóosztás: (szélesség x magasság)
76,2x12,7–0–1223,2 mm 
76,2x25,4–1223,2–2137,6 mm 
76,2x50,8–2137,6–3001,2 mm 
76,2x12,7–3001,2–3052 mm 
Vízszintesen 4 mm átmérőjű huzalok 12,7 
milliméterenként az igénybevett, külső oldalon és 4 mm 
átmérőjű dupla huzalok 152,4 milliméterenként a belső 
oldalon.
 

Függőlegesen 6 mm átmérőjű huzalok, 76,2 mm osztással.
Hegesztés erőssége: a huzal minimális szakítószilárdságának 50 százaléka
Húzóerő tartomány: 540–690 N/m2

A Securifor® 2D Varimesh panelek fölé szerelhető 3 különböző méretű panel 
osztása 76,2x50,8 mm, a táblák alsó és felső 4 osztása 76,2x12,7 mm.

Javasolt oszloprendszer
securifor® oszloprendszer: négyszögletes

80x60x2,5 mm vagy 120x60x3,0 mm  
(az oszlophossztól függ)
Különleges 3 milliméteres sajtolt acél konzolokkal.  
Műanyag oszlopsapkával, 1000 órás sós-permettel 
tesztelve.
 A panelek minden oszlopnál egymásba illeszkedően 
kapcsolódnak, egyfuratú rögzítőkapcsokkal biztosítva; 
az oszlopokat M8 menetes betéttel szállítjuk.

Bekasecure®

„Omega” profilú oszlopok, két lyuksorral  
(20x10 mm) a panelek és a fedőlapok  
rögzítéséhez.

Felületkezelési technológia
A táblák horganyzott huzalból készülnek. A poliészter bevonat (minimum 
100 mikron) tökéletes tapadását egy kötőréteg biztosítja. Az oszlopok 
galvanizált alapanyagú poliészter porbevonatosak az EN 10326 szabványnak 
megfelelően (minimum 60 mikron).

Színek
Alapszínek: zöld  RAL 6005
További színek igény szerint

securifor® 2D

Panel Securifor® 2D Securifor® oszlopok

Kerítésmagasság
[mm]

Táblaméretek  
szélesség x magasság

[mm]

Oszlopméretek
[mm]

Oszlopok hossza  
[mm]

Rögzítők száma
köz- és végoszloponként

Rögzítők száma
sarokoszloponként

2000 2520,6x1985,2 80x60x2,5 2600 7 14

2400 2520,6x2442,4 80x60x2,5 3100 8 16

3000 2520,6x3052,0 80x60x2,5 3700 9 18

Egyéb méretben igény szerint rendelhető

securifor® 2D vAriMesH

Panel Securifor® 2D Varimesh Securifor® oszlopok

Kerítésmagasság
[mm]

Táblaméretek  
szélesség x magasság

[mm]

Oszlopméretek
[mm]

Oszlopok hossza  
[mm]

Rögzítések száma  
közbülső oszloponként

Rögzítések száma  
sarokoszloponként

3000 2520,6x3052 80x60x2,5 3700 9 18

4000 2520,6x3052 + 918,4 120x60x3,0 4800 12 24

5000 2520,6x3052 + 1832,8 120x60x3,0 7000 18 36

5800 2520,6x3052 + 2747,2 120x60x3,0 7000 18 36



felhasználási terület

Securifor® 3Dpanelek
A securifor® 3D nagy biztonságot 

és magas esztétikai színvonalat  

képviselő kerítésrendszer.

előnyök

nagyfokú biztonság

A táblákat hegesztett huzalok alkotják téglalap alakú mintázattal. A nagy átmérőjű huzalnak (4 mm) és a sűrű 

osztásnak (76,2x12,7 mm) köszönhetően a Securifor® 3D maximális biztonságot nyújt.

Attraktív design

A merevítők attraktív külsőt kölcsönöznek a kerítésnek. A Securifor® 3D ezért olyan környezetbe ideális,  

ahol a maximális biztonság mellett az esztétika is fontos szerepet játszik. 

Hosszú élettartam

A legmagasabb színvonalú Betafence felületkezelési technológia hosszú élettartamot biztosít  

a kerítésrendszernek. A horganyzott huzalból készült táblák jól tapadó poliészter réteggel vannak  

bevonva, amely minimális vastagsága 100 mikron. 

jó átláthatóság

A sűrű osztású huzalok ellenére a táblák jól átláthatók, ha a szemlélő a táblán keresztül merőlegesen  

nézi a környezetet. 

komplett rendszer 

A rendszer táblákból, hozzátartozó oszlopokból és specifikus rögzítőelemekből áll. 

A Securifor® 3D attraktív formájának és nagyfokú 
biztonságának köszönhetően ideális iskolák, 
üdülőközpontok, kórházak, vasúti raktárak, 
kereskedelmi és ipari zónák bekerítésére.
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Táblák 
A panelek erős hegesztésű huzalból készülnek, vízszintes megerősítésekkel.
Szélesség: 2518,6 mm
Hálóosztás: 76,2x12,7 mm (szélesség x magasság)
Huzalátmérő: 4 mm

Oszlopok és rögzítők
Az oszlopok téglalapalakú hegesztett csövekből 
készülnek. 
A köztes és záróoszlopok profilja: 80x60x2,50 mm
A sarokoszlop profilja: 80x80x3 mm 
 A táblákat horganyzott, illetve műanyag bevonatos 
lefogókkal és rozsdamentes M8-as biztonsági  
csavarokkal erősíthetjük az oszlopokra. 

Felületkezelési technológia
A horganyzott huzalból készülő táblákat adhéziós réggel kezelik, majd legvégül 
minimum 100 mikron vastagságú tapadó poliészter bevonatot kapnak.  
Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően kívül-belül horganyzottak 
(a réteg minimális vastagsága 275 g/m2). Erre adhéziós réteg, legvégül pedig 
poliészter bevonat kerül (minimum 60 mikron). 

Lehetőségek
A tábla felső része 35x15x2520 mm méretű U-profillal megerősíthető. 
Horganyzott és műanyag bevonatos kivitelben készül. 

Színek
Alapszínek: zöld  RAL 6005
Igény esetén más színekben is elérhető 

securifor® 3D

Kerítésmagasság
[mm]

Táblák
Oszlopok

Köztes és záróoszlop Sarokoszlop

Szélesség x magasság
[mm]

Merevítő bordák  
száma

Méretek
[mm]

Magasság
[mm]

Méretek
[mm]

Magasság
[mm]

2000 2518,6x2010,6 2 80x60x2,5 2600 80x60x2,5 2600

2400 2518,6x2417,0 3 80x60x2,5 3100 80x60x2,5 3100

3000 2518,6x3001,2 3 80x60x2,5 3700 80x60x2,5 3700



felhasználási terület

Barofor®panelek
A Barofor rendszer ott 

alkalmazható, ahol a védelmen, 

biztonságon és az elkerítésen van 

a hangsúly. 

A rendszerek ipari létesítmények, 

középületek, magántelkek, 

iskolák, parkok és játszóterek 

elkerítésére alkalmasak. 

előnyök

elsődleges cél a stabilitás

A nagyfokú merevséget az egyedi, hengerelt C-profilú alsó és felső vízszintes merevítők és a hegesztett 

függőleges pálcák biztosítják.

külső megjelenés

A masszív táblák felületi kialakítása rendkívül dekoratív és elegáns. A táblaoszlopok és kapuk  

kialakításakor nagy hangsúlyt fektettek a részletekre. A rácsszerkezetű kerítéseket modern design jellemzi. 

Biztonság

Valamennyi rendszert úgy alakították ki, hogy megfeleljen a legnagyobb elvárásoknak a parkok,  

iskolák és játszóterek területén is. 

egyszerű szerelés

A rendszer kialakítása lehetővé teszi az egyszerű szerelést. Az egyes alkotóelemek tökéletesen  

egymásba illeszkednek, a csatlakozási pontok rejtettek. 

Ez az univerzális keresztmerevítős rendszer ott 
ideális, ahol nem a távoltartás a cél, hanem 
a védelem, a biztonság és az elkerítés fontos, 
például ipari létesítmények, középületek, 
gyermekjátszóterek, iskolák, parkok és üzemi 
térségek esetében. 
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Egyedi rögzítőrendszer
A vízszintes sínekbe fekete műanyag távtartók illeszthetők, ezek egy 
csapszeggel csatlakoznak az oszlophoz. Köztes-, vég-, és sarokoszlopokhoz 
egyaránt ilyen megoldást alkalmazunk. 

Felületkezelési technológia
A panelek hengerelt üreges elemekből készülnek, hegesztést követően 
tűzihorganyt, majd poliészter bevonatot kapnak. Az oszlopok horganyzott 
felületét műanyag borítás védi. A Barofor® panelek alapkivitelben 
horganyzottak. 10 különböző alapszín (poliészter bevonat) választható.  
Külön kérésre egyéb RAL színek is rendelhetők.

Szerelés
Az oszlopok betonozásakor minden esetben győződjön meg róla,  
hogy ne maradjon víz az oszlop belsejében.

Táblák
A táblák különféle kivitelben, 1,0–2,4 méterig terjedő magasságban 
rendelhetők. A táblák vízszintes merevítő bordái hengerelt C-profilból készül, 
kerek vagy szögletes profilú függőleges pálcákkal kiegészítve. Különféle 
kivitelezésű keresztmerevítő bordák állnak rendelkezésre, amelyek a biztonsági 
és esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelnek.  
A választható félköríves felső panelzárás alkalmazása olyan helyeken ideális, 
ahol a biztonság a legfontosabb, például gyermekjátszótereken. Ahol a védelem 
és az elriasztás a cél, kör vagy rombusz profilú egyenes pálcák alkalmazhatók, 
amelyek hegyes csúcsban végződnek, így megakadályozzák a kerítés 
átmászását.

Oszlopok
Az oszlopok 60x60x2 mm méretű zártszelvényből készülnek, műanyag  
oszlopsapkával. 

Kapuk
A Barofor® Square és Round panelekhez tökélesen illeszkedik a Robusta® 
egy- és kétszárnyú kapuk rendszere, míg a Barofor® Deco kerítésrendszerhez 
különleges egy- és kétszárnyú nyílókapu-kínálattal rendelkezünk.

Csatlakozás a saroknál és a végoszlopnál

Köztes oszlop csatlakozása

Végoszlop csatlakozása

BArofor

Barofor® Square

Kerítésmagasság
[mm]

Táblaméretek
szélesség x magasság

[mm]

Pálcaméretek
[mm]

Oszlopmagasság
[mm]

1500 2520x1500 25x25x1,50 2100

1800 2520x1800 25x25x1,50 2400

2000 2520x2000 25x25x1,50 2600

2400 2520x2400 25x25x1,50 3200

Barofor® Round

Kerítésmagasság
[mm]

Táblaméretek
szélesség x magasság

[mm]

Pálcaméretek
[mm]

Oszlopmagasság
[mm]

1500 2520x1500 26x1,50 2100

1800 2520x1800 26x1,50 2400

2000 2520x2000 26x1,50 2600

2400 2520x2400 26x2,00 3200

Barofor® Deco

Kerítésmagasság
[mm]

Táblaméretek
szélesség x magasság

[mm]

Pálcaméretek
[mm]

Oszlopmagasság
[mm]

1000 2520x1000 20x1,50 1500

1200 2520x1200 20x1,50 1700

1500 2520x1500 20x1,50 2100



felhasználási terület

Luxanet® / Luxursus® Hegesztett 
kerítéshálók
A luxanet® és luxursus®  

dekoratív kerítések eredeti  

külsőt kölcsönöznek a kertnek. 

előnyök

ideális virágágyások elkerítésére

A térelválasztó kerítések jellegzetes formája a kertbarátok megannyi generációját elbűvölte már.  

Mindkét kerítés ideális megoldást kínál virágágyások, kertrészek elkerítésére. Védi a virágágyásokat  

és egyúttal díszítőelemként is szolgál. 

szilárdság

A Luxanet® kerítés a ponthegesztett, dupla szegéllyel ellátott kerti dróthálók szilárdságát elegáns külsővel 

vegyíti. A nagyívű vízszintes huzalok a háló közepén kapcsolódnak egymáshoz.  

A kisívű vízszintes huzaloknak köszönhetően a kerítés eredeti és dekoratív külsővel rendelkezik. 

Dekoratív

A Luxursus® elegáns kerti drótfonat, nyitott és hagyományos szerkezetének köszönhetően jól illeszkedik  

a parkszerű kertbe. A drótháló bármilyen alakú virágágyás köré felszerelhető. 

A Luxanet® és a Luxursus® kiválóan alkalmasak 
parkok és kertek dekoratív elkerítésére. 
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Luxanet®

A Luxanet® kerítés ponthegesztett, tűzihorgany-zott, 
alacsony széntartalmú acélhuzalokból készül, és 
műanyag bevonattal látják el. A fonott és U-alakú 
huzalok a keresztezés helyén hegesztettek.

Háló
Osztások mérete 76,2 x 76,2 mm. 
A Luxanet® huzalháló legjobban igénybe vett felső és alsó szélén még egy 
másik huzal is található. A dupla szegélynek köszönhetően a Luxanet® kerti 
huzalháló rendkívül szilárd. 

Huzalátmérő
1,80 – 2,20 mm

Oszlopok
Bekaclip® – P oszlop
Bekarond – P oszlop
Multistick 

Bevonat
A tekercsek horganyzott anyagból készülnek. Az előkezelési művelet  
garantálja, hogy a PVC-borítás tökéletesen tapad a termék felületére.

Színek
Zöld  RAL 6073

Luxursus® 
A Luxursus® kerítésháló műanyag bevonatos, alacsony 
széntartalmú acélhuzalból készül, amely belül 
tűzihorganyzott. Alternatívaként fonott feszítőhuzal is 
használható. A hullámos feszítőhuzalok a felső részen 
hajlítottak.

Háló
Az osztások mérete 90 x 150 mm. 

Huzalátmérő
– vízszintes: 1,55 – 2,40 mm
– függőleges: 2,00 – 3,00 mm
(vagy 120 cm magassághoz 2,40 – 3,25 mm)

Oszlopok
Bekarond – P oszlop
Multistick

Bevonat
A horganyzott huzalok műanyag bevonatot kapnak.

Színek
Zöld  RAL 6073

luxAnet® válAsztÉk

Kerítésmagasság
[mm]

Tekercshosszúság
[m]

410 10/25

660 10/25

910 10/25

1170 25

1420 25

luxursus® válAsztÉk

Kerítésmagasság
[mm]

Tekercshosszúság
[m]

250 10

400 10/25

650 10/25

900 10/25

1200 25



felhasználási terület

Pantanet® 
előnyök

esztétikus és diszkrét

Ez a kerítés zöld színben kapható. A Pantanet® Family család metál-antracit színben is elérhető.

Hosszú élettartam

Az acélhuzal tűzihorganyzott, ponthegesztett, maximális tapadású műanyag réteggel bevonva.  

A kívül-belül tűzihorganyzott, passzivált Bekaclip® oszlopok felülete porszórt, műanyag oszlopsapkával szállítjuk. 

Az oszlopok olajjal lágyított acéldrótokkal megerősített PVC-ből készültek.

Gyors és tökéletes szerelés

A rögzítőbordával ellátott Bekaclip® oszlopok lehetővé teszik a gyors és szakszerű szerelést, és a háló optimális 

kifeszítését. A szereléshez csupán néhány eszközre van szükségünk. Amennyiben saját kezűleg szeretnénk 

felállítani a kerítést, két speciális oszlopfajta áll rendelkezésünkre. 

komplett rendszer

A Pantanet® rendszert többféle magasságban gyártott kerítésháló és Bekaclip® oszlopok alkotják.  

A rendszer újszerű szárnyas és tolókapuk széles választékával egészíthető ki. 

Magánkertek	 •••		 •••	 •••	 •••	

Parkok	 ••	 ••	 •	 •

Iskolák	 •		 •

Stadionok	 •	 •

Ipari	létesítmények		 •	 •

Középületek	 •		 •

•	Lehetséges	–		 ••	Ajánlott	–		 •••	Ideális

Hegesztett 
kerítéshálók
A pantanet® rendszer hegesztett, 

tűzihorganyzott és műanyaggal 

bevont tekercses kerítésháló, 

hozzávaló oszlopokkal. ideális 

kertek és parkok körülkerítésére.  
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Drótháló
A háló horganyzott, ponthegesztett és műanyag réteggel bevont acélhuzalból 
készül. A vízszintes huzalok minden szeme hajlított. Alul és felül, 25,4 mm 
távolságban egy második erősítő szál fut végig a hálón (kivételt képez  
a Pantanet® Light). 

Bevonat
A tekercsek horganyzott anyagból készülnek. Az előkezelési művelet  
garantálja, hogy a PVC-borítás tökéletesen tapad a termék felületére.

Kapuk
A Pantanet® rendszert a magas műszaki színvonalú Fortinet® és Robusta® 
kapuk egészítik ki: egy- és kétszárnyú, valamint tolókapuk. 

Színek
kerítés: zöld  RAL 6073, metál-antracit  BF7016M (csak a Pantanet® 
Family típushoz)
oszlopok: zöld  RAL 6005, metál-antracit  BF7016M (csak a Bekaclip® 
típushoz)

Szakszerű szerelés
Bekaclip® oszlopok (zöldben és antracitban)
A körprofilból készült merevítő és köztes oszlopok rögzítőbordával 
rendelkeznek, és műanyag oszlopsapkában végződnek. A rögzítő-kapcsok 
rozsdamentes acélból készülnek. 
Az antracit Bekaclip® oszlopok a sajátkezű szerelés elősegítésére antracit 
színű műanyagklipsszel is rendelhetők.

lekerekített acél oszlopok
Kívül-belül horganyzott, min. horganybevonat 275 g/m2 (a cső két oldalán 
együttvéve), az EN 10326 szabványnak megfelelően. Horganyzás után az 
oszlopokat poliészter alapú réteggel vonják be.

Szerelés sajátkezűleg
Bekaclip®-p oszlopok (csak zöldben): az oszlopok körprofilú, acélszállal 
erősített zöld PVC-ből készülnek. Rögzítőbordával és Betafence logóval ellátott 
oszlopsapkával szállítjuk.
Bekarond®-p oszlopok (csak zöldben): az oszlopok körprofilú, acélszállal 
erősített zöld PVC-ből készülnek, egy huzaltartóval, amely a Betafence logóval 
ellátott oszlopsapkába van beépítve. 

PVC sarok-, köztes és feszítőoszlopok*

Bekarond-P Bekaclip®-P

Összma gasság [mm] Ø [mm] Hosszúság [mm] Hosszúság [mm]

610 38 1200 1200

810 38 1200 1200

1020 38 1500 1500

1220 38 1700 1700

1520 38 2000 2000

1830** 38 2300  -

*  Nem javasolt a Pantanet® Protect típushoz

**  Csak a Pantanet® Family típushoz 

pAntAnet® Háló

Huzalátmérő Szakítószilárdság

Típus Osztás [mm] Vízszintes [mm] Függőleges [mm] Vízszintes Függőleges

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

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

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

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

pAntAnet® protect És fAMily válAsztÉk

Kerítésma-
gasság* 

[mm]

Tekercsma-
gasság
[mm]

Szögesdrót
[mm]

Bekaclip® sarok- és feszítőoszlop Támaszoszlop Bekaclip® köztes oszlop

Hosszúság
[mm]

Ø
[mm]

Falvastagság
[mm]

Hosszúság
[mm]

Ø
[mm]

Falvastagság
[mm]

Hosszúság
[mm]

Ø
[mm]

Falvastagság
[mm]

1100 1020  - 1500 44 1,00 1400 32 1,25 1500 44 1,00

1300 1220  - 1700 44 1,00 1750 38 1,50 1700 44 1,00

1600 1520  - 2000 48 1,50 2200 38 1,50 2000 44 1,00

1900 1830  - 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2100 2030  - 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

Tekercshosszúság: 25m

A Pantanet® Family valamennyi magasságban elérhető metál-antracit színben



felhasználási terület

Fortinet® Hegesztett 
kerítéshálók
A fortinet® rendszer műanyag 

bevonatos tekercses 

kerítéshálóból és Bekaclip® 

oszlopokból áll. ideális ipari 

épületek, repülőterek és katonai 

létesítmények elkerítésére.

előnyök

szilárdság

Szilárd kerítés, amely nagyon kemény ponthegesztett huzalból készül. 

Hosszú élettartam

A huzal tűzihorganyzott, minden keresztezésnél ponthegesztett, maximális tapadású műanyag bevonattal ellátva. 

A kívül-belül horganyzott, passzivált és műanyag bevonatos Bekaclip® oszlopok műanyag oszlopsapkában 

végződnek. 

Gyors és tökéletes szerelés

A rögzítőbordával ellátott Bekaclip® oszlopok lehetővé teszik a gyors és szakszerű szerelést, és a háló optimális 

kifeszítését. Csak minimális eszközre van szükség. 

komplett rendszer

A Fortinet® rendszert többféle magasságban gyártott kerítésháló és Bekaclip® oszlopok alkotják, amely újszerű 

szárnyas és tolókapuk széles választékával egészíthető ki.  

 
 
Magánkertek	 •		 •	
Parkok	 •••	 ••
Iskolák	 •		 ••
Stadionok	 ••	 ••
Raktárak	 •		 ••
Ipari	létesítmények		 ••		 •••
Középületek	 ••	 ••
Repülőterek	 ••		 •••
Katonai	objektumok	 ••		 •••

•	Lehetséges	 	••	Ajánlott		 •••	Ideális

Fortinet® Medium

Fortinet® Super

Medium Super
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Drótháló
Horganyzott huzalból készült hegesztett háló (50,8 x 50,8 mm), minden 
keresztezésnél ponthegesztett, műanyag bevonattal. A vízszintes huzalok 
minden szeme hajlított. A 150 cm és attól magasabb háló 25,4 mm nagyságú 
tüskékben végződik, amelyek felülre vagy alulra helyezhetők. 
Tekercshosszúság: 25 m

Bevonat
A tekercsek horganyzott anyagból készülnek. Az előkezelési művelet 
garantálja, hogy a PVC-borítás tökéletesen tapad a termék felületére.

Kapuk
A Fortinet® rendszer a műszakilag fejlett Fortinet® vagy Robusta® típusú 
kapukkal egészül ki: egy- és kétszárnyú vagy tolókapuk állnak rendelkezésre. 

Színek
kerítés: zöld  RAL 6073
oszlopok: zöld  RAL 6005

Oszlopok
A Fortinet® rendszer a hegesztett hengerprofilú Bekaclip® oszlopokkal 
optimális kerítésmegoldás. A feszítő- és köztes oszlopok kerek profilból 
készülnek, rögzítőbordával és műanyag oszlopsapkával ellátva. Kívül-belül 
horganyzottak, min. horganybevonat 275 g/m2 (a cső két oldalán együttvéve), 
az EN 10326 szabványnak megfelelően. A horganyzás után min. 60 mikron 
vastag poliészter bevonatot kapnak. A rendszerhez tartozó rögzítőkapcsok 
rozsdamentes acélból készülnek.

fortinet® típusok
Huzal Ø Szakítószilárdság

Típus Osztás [mm] Vízszintes [mm] Függőleges [mm] Vízszintes [mm] Függőleges [mm]

Fortinet® Medium 50,8 x 50,8 2,95 2,95 400 – 550 N/mm2 650 – 850 N/mm2

Fortinet® Super 50,8 x 50,8 3,50 3,50 400 – 550 N/mm2 600 – 800 N/mm2

fortinet® MeDiuM válAsztÉk

Kerítés-
magasság 

[mm]

Tekercsma-
gasság
[mm]

Szögesdrót
[mm]

Bekaclip® sarok- és feszítőoszlop Támaszoszlop Bekaclip® köztes oszlop

Hosszúság
[mm]

Ø  
[mm]

Falvastagság 
[mm]

Hosszúság
[mm]

Ø  
[mm]

Falvastagság 
[mm]

Hosszúság
[mm]

Ø  
[mm]

Falvastagság 
[mm]

1190 1020 - 1500 44 1,00 1500 38 1,50 1500 44 1,00

1390 1220 - 1700 48 1,50 1750 38 1,50 1700 44 1,00

1570 1500 - 2000 48 1,50 2200 38 1,50 2000 48 1,50

1870 1800 - 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2080 2010 - 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

2580 2510 - 3250 60 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

1 sor szögesdróttal

2070 1800 200 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

2280 2010 200 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

2 sor szögesdróttal

2320 1800 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

2530 2010 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

Felső hajlattal

2100 1800 3 sor 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50

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

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

fortinet® super válAsztÉk
1570 1500 - 2300 60 2,00 2200 38 1,50 2000 48 1,50

1870 1800 - 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2080 2010 - 2700 70 2,00 2700 38 1,50 2500 60 2,00

2580 2510 - 3250 70 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

1 sor szögesdróttal

2070 1800 200 2700 70 2,00 2500 48 1,50 2500 48 1,50

2280 2010 200 2700 70 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

2 sor szögesdróttal

2320 1800 450 2700 70 2,00 3000 48 1,50 3000 48 1,50

2530 2010 450 3250 70 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

Felső hajlattal

2100 1800 3 sor 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50

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

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



felhasználási terület

Ursus®  mezőgazdasági és  
állattenyésztési célokra

csomózott kerítések
Az ursus® ideális megoldás 

legelők elkerítésére,  

a mezőgazdaság és  

állattenyésztés számára
előnyök

ursus® light

A speciálisan kifejlesztett Zincalu® bevonatnak köszönhetően a huzalok élettartama 50 százalékkal hosszabb, 

mint az erősen horganyzott bevonat alkalmazásakor. Az Ursus® Light Zincalu® kerítés szerelése egyszerű és 

különféle méreteinek köszönhetően széles körben felhasználható.   

ursus® Heavy

A huzalok átmérője és a Zincalu® Super nagyfokú szilárdságot és nagyon hosszú élettartamot  

biztosítanak a kerítésnek. Az Ursus® csomó még tovább növeli a kerítés szilárdságát és stabilitását. 

ursus® Heavy  As

A kerítés ugyanolyan előnyös tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Ursus® Heavy.  

Merevítőhuzalokkal kombinálva még szilárdabb lesz, a kisebb átmérőjű huzalnak köszönhetően  

pedig hajlékonyabb. 

Az Ursus® Light juhok, kecskék, baromfifélék, 
kacsák, libák és más kisebb háziállatok 
tartásához javasolt. 
Az Ursus® Heavy és az Ursus® Heavy Super típus 
a következő állatok tartásához javasolt: sertés, 
szarvasmarha stb. 
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ursus® liGHt

Tekercsmagasság
[cm]

Vízszintes  
huzalok  
száma

Függőleges huzalok 
távolsága 

[cm]

Típus

50 méteres tekercs

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

Tekercsmagasság
[cm]

Vízszintes  
huzalok  
száma

Függőleges huzalok 
távolsága 

[cm]

Típus

50 méteres tekercs

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

Tekercsmagasság
[cm]

Vízszintes  
huzalok  
száma

Függőleges huzalok 
távolsága 

[cm]

Típus

75 méteres tekercs

120 9 15 120/9/15

50 méteres tekercs

180 14 15 180/14/15

200 15 15 200/15/15

60/6/15 80/8/15 95/10/15 100/16/15 130/18/15 145/19/15 200/22/15
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15

15

10

10

10

10

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
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5
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Ursus®

Bevonat: zincalu® vagy zincalu® Green
Huzalátmérő és szakítószilárdság:
vezetőhuzal: Ø 1,90 mm – 700/900 N/mm2

merevítőhuzal: Ø 1,90 mm – 400/550 N/mm2

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

Ursus® Heavy 
Bevonat: zincalu®

Huzalátmérő és szakítószilárdság:
vezetőhuzal: Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm2

merevítőhuzal: Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm2

szegélyhuzal: Ø 3,70 mm – 550/750 N/mm2

Ursus® csomó: Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm2

Ursus® Heavy AS
Bevonat: zincalu®

Huzalátmérő és szakítószilárdság:
vezetőhuzal: Ø 2,50 mm – 1150/1350 N/mm2

merevítőhuzal: Ø 2,50 mm – 650/850 N/mm2

szegélyhuzal: Ø 3,00 mm – 1050/1250 N/mm2

Ursus® csomó: Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm2

ursus® Heavy ursus® Heavy As



felhasználási terület

Ursus®  erdőgazdaságok és  
autópályák számára

csomózott kerítések
A Betafence háromféle típusú 

kerítést fejlesztett ki az  

erdőgazdaságok és autópályák 

számára. ursus® As light,  

As Medium és As super. 

előnyök

ursus® As light

A nagy szakítószilárdságú huzaloknak köszönhetően a kerítés könnyű, mégis rendkívül szilárd.  

A kerítés alsó részén található kis szemek sokrétű felhasználást tesznek lehetővé. 

ursus® As Medium

A vastagabb huzalok növelik a kerítésháló szilárdságát. Sokféle nagyságban készül, ami különféle célú 

felhasználást tesz lehetővé.

ursus® As super

Az Ursus® AS Super nehézhuzal a Trigalv® Super bevonattal együtt a legerősebb huzalminőséget  

eredményezi. Az Ursus® AS nagyon szilárd (High Tensile) professzionális termék. A rendkívül szilárd  

High Tensile huzaloknak köszönhetően a kerítés fokozott ellenállással rendelkezik az ütközésekkel  

és a deformációkkal szemben.  

A kitűnő minőségnek köszönhetően elég, ha az oszlopokat 8-10 méter távolságban állítjuk fel.  

Az Ursus® AS kerítés 3x gyorsabban összeszerelhető, mint a többi rendszer!

Elsősorban vasúti sínek és autópályák mentén. 
Az Ursus® AS Light és a Medium szarvasfélék, 
vaddisznó, vadnyúl és házinyúl tartásához 
javasolt. Az Ursus® AS Super nagy állatsűrűségű 
területekre alkalmas. 
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Ursus® AS Light
Bevonat: trigalv®

feszítőhuzal: Ø 1,60 mm – 1100/1300 N/mm2 
merevítőhuzal: Ø 1,60 mm – 400/550 N/mm2 
szegélyhuzal: Ø 2,00 mm – 1200/1400 N/mm2

   

Ursus® AS Medium
Bevonat: trigalv®

feszítőhuzal: Ø 2,00 mm – 1200/1400 N/mm2 
merevítőhuzal: Ø 1,90 mm – 400/550 N/mm2 
szegélyhuzal: Ø 2,50 mm – 1150/1350 N/mm2 

     

Ursus® AS Super
Bevonat: trigalv®

feszítőhuzal: Ø 2,50 mm – 1150/1350 N/mm2

merevítőhuzal: Ø 2,50 mm – 400/550 N/mm2

szegélyhuzal: Ø 3,00 mm – 1050/1250 N/mm2

      

Ursus® Heavy AS
Bevonat: zincalu® super
feszítőhuzal: Ø 2,50 mm – 1150/1350 N/mm2

merevítőhuzal: Ø 2,50 mm – 650/850 N/mm2

szegélyhuzal: Ø 3,00 mm – 1050/1250 N/mm2

Ursus® csomó: 3,00 mm – 400/550 N/mm2

    

Osztás

ursus® As superursus® As Mediumursus® As light ursus® Heavy As

Típus Tekercsma-
gasság

[cm]

Vízszintes  
huzalok  
száma

Függőleges 
huzalok 

távolsága 
[cm]

Tekercs-
hosszúság 

[m]

Göngyölegek 
száma a 
raklapon

ursus® As liGHt

50 méteres tekercs

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

100 méteres tekercs

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

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

50 méteres tekercs

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

50 méteres tekercs

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

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

ursus® HeAvy As
50 méteres tekercs

180/14/15 180 14 15 67 12

200/15/15 200 15 15 73 12



felhasználási terület

Resitor® csomózott kerítések
A resitor® kerítésrendszer  

rugalmassága mellett is megőrzi 

formáját. négyzetes fonott  

huzalháló alkotja, amelynek  

szerelése nagyon egyszerű  

és hatékony. 

előnyök

Megőrzi formáját és rugalmasságát.

A Resitor® szilárd belső huzalokkal van ellátva, amelyek biztosítják a kerítés alaktartósságát.  

Szerelése ezáltal nagyon egyszerű. Rugalmasságát a fonott huzalok biztosítják. 

Hosszú élettartam

A legkorszerűbb Betafence felületkezelési technológia rendkívül hosszú élettartamot biztosít.  

Horganyzás után a huzal speciális, tartós PVC-bevonatot kap.

növényzet

A Resitor® felszerelhető felső korláttal, amely ideális megoldás futónövények felfuttatására. 

A Resitor® kerítés kertek, udvarok, játszóterek, 
sportpályák, teniszpályák, gyárak és műhelyek 
elkerítésére javasolt. 
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Huzalháló 
Szilárd huzal egyes fonással. 
Rombusz alakú hálószemek. A huzalvégek mindkét oldalon hajlítottak.
Tekercshossz: 15 vagy 25 méter.

Méret [mm] Huzal Ø Szakítószilárdság

45 mm 2,70 mm 650 – 850 N/mm2

50 mm 3,00 mm 650 – 850 N/mm2

50 mm 3,70 mm* 650 – 850 N/mm2

50 mm 4,50 mm** 400 – 600 N/mm2

* 4 méteres magasságban a tekercshossz 18,5 m  ** tekercshossz 12,5 m

Oszlopok 
Körprofilú acéloszlopok 
Az acél szakítószilárdsága 320 – 510 N/mm2 a DIN 2394 szabványnak 
megfelelően. 
A feszítő- és köztes oszlopok az oszlop tetejétől 40 milliméterre elhelyezett 
huzalrögzítővel is megvásárolhatók. 3100 mm oszlophossz felett a huzal 
495 milliméterenként helyezkednek el. A műanyagból készült huzalrögzítő 
tartását a rozsdamentes, beüthető tüske adja.
A 38 mm átmérőjű köroszlopokat huzalrögzítős kupakkal, míg a 48 mm 
átmérőjű oszlopokat hagyományos, kerek oszlopsapkával szállítjuk.  
A köroszlopok 60 mm és 76 mm átmérővel is kaphatók 3750 mm 
magasságtól, szintén hagyományos, kerek oszlopsapkával.

Szerelés 
– feszítő és kötözőhuzal 
– huzalfeszítők
– feszítőrudak 
– huzalrögzítők 
– rögzítőelemek
– PVC szögeshuzal

Kapuk
A Resitor® rendszer fejlett technológiájú Fortinet® vagy Robusta® kapukkal 
egészíthető ki: egyszárnyú vagy kétszárnyú, illetve tolókapukkal.

Felületkezelési technológia
Az acélhuzalok tűzihorganyzottak, műanyag bevonatosak. Az oszlopok 
kívül-belül horganyzottak (minimális horganyvastagság 275 g/m2 mindkét 
oldalon összesen), az EN 10326 szabványnak megfelelően. Ezt követi 
a kötőréteg és legvégül a műanyag bevonat (min. 60 mikron). 

Színek
kerítés: zöld  RAL 6073, típus: 50/3,00 fekete  RAL 3090 színben is
oszlopok: zöld  RAL 6005, egyes típusok fekete  RAL 9005 színben  
is elérhetők.

resitor® válAsztÉk

Kerítés összmagassága Oszlopméretek

Szerelési magasság Körprofilú feszítőoszlopok Körprofilú támaszoszlopok Körprofilú köztes oszlopok 

Összma gasság 
[mm]

Háló 
[mm]

Szögeshuzal 
[mm]

Hosszúság  
[mm]

Ø 
[mm]

Acéllemez 
vastagsága  

[mm]

Hosszúság  
[mm]

Ø 
[mm]

Acéllemez 
vastagsága  

[mm]

Hosszúság  
[mm]

Ø 
[mm]

Acéllemez 
vastagsága  

[mm]

1000 1000 1500 38 1,50 1400 32 1,25 1500 32 1,25 

1250 1250 1750 48 1,25 1750 38 1,50 1750 38 1,25 

1500 1500 2200 60 2,00 2200 38 1,50 2100 48 1,50 

1800 1800 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2400 48 1,50 

2000 2000 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2600 48 1,50 

2500 2500 3250* 60 2,00 3000 38 1,50 3100* 48 1,50 

3000 3000 3750* 76 2,00 4000 48 1,50 3750* 60 2,00 

4000 4000 4750* 76 2,00 4750 48 1,50 4750* 60 2,00 

Feszítőrúddal

1500 1500 2200 60 2,00 2100 48 1,50 

1800 1800 2500 60 2,00 2400 48 1,50 

2000 2000 2700 60 2,00 2600 48 1,50 

2500 2500 3250* 60 2,00 3100* 48 1,50 

Egy sor szögeshuzallal

1600 1500 100 2200 60 2,00 2200 38 1,50 2100 48 1,50 

1900 1800 100 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2600 48 1,50 

2100 2000 100 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2600 48 1,50 

2600 2500 100 3250* 60 2,00 3000 38 1,50 3100* 48 1,50 

Hajlított felső rész esetén

2300 2000 300 3250* 60 2,00 3000 38 1,50 3100* 48 1,50 

2800 2500 300 3600* 60 2,00 3500 48 1,50 3600* 48 1,50 

* Az oszlopokon 495 milliméterenként szerelési pontok vannak a huzal rögzítésére.
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kapuk
Bekafor® classic kapuk 

egyszárnyú és kétszárnyú 

kivitelben készülnek  

Bekafor® classic kitöltéssel,  

és tökéletesen kombinálhatók  

a Bekafor® classic táblás 

kerítésekkel.

Bekafor® Classic 
szárnyas kapuk
előnyök

–  A Bekafor® Classic kitöltés és a kapu oszloprendszere együttesen stabil szerkezetet biztosít;

–  A szerelés a kevés tartozéknak köszönhetően gyorsan elvégezhető;

–  Tökéletes illeszkedés a Bekafor® Classic panelekkel.

Keret
A keret 40x40 milliméteres zártszelvényből készül, kitöltése Bekafor® Classic behegesztett tábla.

Oszlopok
A Bekaclip® oszlopok hegesztett csövekből készülnek, sapkával ellátva. A Bekafor® Classic táblák 
közvetlenül a kapuoszlopra szerelhetők a 60 mm átmérőjű Bekafor® kengyelek segítségével, amelyek  
a kapu tartozékát képezik. 

Tartozékok
A Bekafor® Classic kapuk beépített cilinderzárral és állítható pánttal készülnek,  
ami lehetővé teszi a tökéletes beállítást. A zárcímer és a kilincs műanyagból készül.  
A kétszárnyú kapuk középső talajrögzítővel és kapuszárnyrögzítő rúddal kerülnek 
felszerelve. Fém talplemez segítségével az oszlopok betonra vagy járólapra is telepíthetők. 
A kapuk kiegészíthetők fából készült Collfort betétekkel a magánszféra fokozása érdekében.

Felületkezelési technológia
Dupla alapréteg és poliészter bevonat 

Színek
Zöld  RAL 6005, antracit , néhány méret fehér  RAL 9010 színben is kapható.

BekAfor® clAssic válAsztÉk – eGyszárnyÚ kApuk
Szélesség

[mm]
Magasság

[mm]
Szárnyszélesség  

[mm]
Oszlopok tengelytávolsága  
(középtől középig) [mm]

Szereléshez szükséges hely  
[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

BekAfor® clAssic válAsztÉk – kÉtszárnyÚ kApuk
Szélesség

[mm]
Magasság

[mm]
Szárnyszélesség  

[mm]
Oszlopok tengelytávolsága  
(középtől középig) [mm]

Szereléshez szükséges hely  
[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

* Fehér RAL 9010 kivitelben is

A Bekafor® Classic kapuk 
tökéletesen kombinálhatók a Bekafor® Classic 
kerítéstáblákkal 
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kapuk
Bekafor® prestige kapuk 

egyszárnyú kivitelben 

készülnek, kitöltésük 

tökéletesen harmonizál  

a Bekafor® prestige kerítések 

dekoratív tábláival. 

Bekafor® Prestige 
szárnyas kapuk
előnyök

–  A kapu formája teljes összhangban van a Bekafor® Prestige táblákkal;

–  A táblák közvetlenül a kapuoszlopra erősíthetők;

–  Kaputöltetek és oszlopok – az eredmény szilárd szerkezetű rendszer;

–  A szerelés a kevés tartozéknak köszönhetően gyorsan elvégezhető.

Keret
40x40 milliméteres zártszelvény a tábla jobb és bal oldalán. A kitöltés és a Bekafor® Prestige táblák 
formatervezése azonos, a nagyobb átmérőjű huzalok azonban még erősebbé teszik a kapuszárnyat. 

Oszlopok 
A Bekaclip® oszlopok hegesztett csövekből készülnek, sapkával ellátva. A Bekafor® Prestige táblák 
közvetlenül a kapuoszlopra szerelhetők a 60 mm átmérőjű Bekafor® kengyelek segítségével, amelyek  
a kapu tartozékát képezik. 

Tartozékok
A Bekafor® Prestige kapuk beépített cilinderzárral és állítható pánttal készülnek, ami lehetővé teszi  
a tökéletes beállítást. Fém talplemez segítségével az oszlopok betonra vagy járólapra is telepíthetők.  
A zárcímer és a kilincs műanyagból készül. 

Felületkezelési technológia
Tűzihorganyzott, poliészter bevonattal

Színek
Zöld  RAL 6005,  antracit színben kapható.

BekAfor® prestiGe válAsztÉk

Szélesség
[mm]

Magasság
[mm]*

Szárnyszélesség  
[mm]

Oszlopok  
tengelytávolsága  

[mm]

Szereléshez szükséges 
hely  
[mm]

1000  1100 940 1030 1150

1000 1300 940 1030 1150

1000 1500 940 1030 1150

* Kerítésközép

A Bekafor® Prestige kapuk kiegészítik  
a Bekafor® Prestige kerítéstáblákat,  
lakóövezeti felhasználásra alkalmasak.



felhasználási terület

Decofor® szárnyas kapukkapuk
A Decofor® egyszárnyú és 

kétszárnyú kapuk Decofor® Arco 

kitöltéssel készülnek. tökéletesen 

illeszkednek a Decofor® Arco és 

recto táblás kerítéshez.

előnyök

Design

A kapu megjelenése teljes összhangban van a Decofor Arco és Recto táblákkal.

nagyon erős

A kellően merev keret, kitöltés és oszloprendszer rendkívül masszív szerkezetet biztosítanak.

Gyors telepíthetőség

A szerelés a kevés tartozéknak köszönhetően gyorsan elvégezhető

Minőségi borítás

A Decofor® kapuk a piacon jelenleg létező legjobb korrózióvédelmet kapják:  

A kapuk először védőréteget kapnak. Erre jön egy poliészter borítás, amely fény,  

keménység és tapadás tekintetében megfelel a legszigorúbb normáknak.

A Decofor® kapu ideális megoldás lakónegyedek, 
parkok és úszómedencék elkerítésére. 
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Decofor® Arco válAsztÉk – nyílókApuk

Szárnyszélesség  
[mm] 

Magasság  
[mm]

Szabad átjárhatóság  
[mm] 

Oszlopméretek  
[mm]

Oszlophosszúság
[mm]

Egyszárnyú

1000 886 1020 80 x 80 x 3 1300

1000 1086 1020 80 x 80 x 3 1500

1000 1286 1020 80 x 80 x 3 1800

1000 1486 1020 80 x 80 x 3 2000

1000 1886 1020 80 X 80 X 3 2500

Kétszárnyú

3500 886 3560 100 x 100 x 3 1300

3500 1086 3560 100 x 100 x 3 1500

3500 1286 3560 100 x 100 x 3 2000

3500 1486 3560 100 x 100 x 3 2250

3500 1886 3560 100 x 100 x 3 2750

Keret
A kapukeret 60 x 40 mm téglalapprofilú acél zártszelvényből készül.  
Az állítható pántok 180° nyitást tesznek lehetővé. 
A zárszerkezet az alábbiakat foglalja magában: zárellendarab, blokkoló 
zárszerkezet, hengerzárbetét és kilincs. 
A kétszárnyú kapukat középső talajrögzítővel és kapuszárnyrögzítő rúddal 
szállítjuk.

Kapukeret táblás kitöltéssel
A 200 x 65 mm osztású Decofor® táblás kerítést a kapukeretbe hegesztik.

Oszlopok
Profil:  – egyszárnyú kapu: 80 x 80 x 3 mm
 – kétszárnyú kapu: 100 x 100 x 3 mm
Különféle magasságú kerítéshez készülnek, és acélgömbbel díszített 
oszlopsapkában végződnek. A csatlakozó kerítéstáblák könnyű szerelhetősége 
érdekében az oszlopok menetes furatokkal készülnek.

Tartozékok
Falra erősítéshez speciális pántok állnak rendelkezésre. 

Felületkezelési technológia
A kapukat először horganyozzák (min. 275 g/m2), majd jól kötő, kemény  
és fényes felületű poliészter bevonattal látják el (min. 100 mikron). 

Színek
A Decofor® kapuk alapszíne a fekete  RAL 9005,  
némely típus zöld  RAL 6005 és fehér  RAL 9010 kivitelben is készül.



felhasználási terület

Egidia® szárnyas kapukBeléptető rendszerek –  
kapuk
Az univerzális mintázatú egidia® 

egy- és kétszárnyú kapuk minden 

típusú kerítéssel kiválóan 

harmonizálnak. 

előnyök

stabil szerkezet

Az Egidia® szárnyas kapuk szerkezete a keretnek, valamint a kétfajta kitöltésnek köszönhetően  

könnyű és ellenálló.

Harmonikus megjelenés

Egyszerű és univerzális mintázatuknak köszönhetően az Egidia® kapuk minden típusú kerítéssel harmonizálnak.

Minőségi felületkezelés

Az Egidia® kapuk tűzihorganyzott, vagy tűzihorganyzott és porszórt felületű változatban kaphatóak,  

amelyek hosszú éveken át megvédik a szerkezetet az átrozsdásodással szemben.

könnyű szerelhetőség

Kialakításuknak köszönhetően az Egidia® szárnyas kapuk néhány alapvető szerszám segítségével szerelhetőek.

Az Egidia® kapuk ideális megoldást biztosítanak 
társasházak, lakóparkok, uszodák, áruházak és 
ipari telephelyek változatos igényeire is.

Egidia® pálcabetétes kapu Egidia® 3D
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Keret
A kapu kerete 4 méteres szélességig 40x40 milliméteres, e felett 
50x50 milliméteres zártszelvényből készül. 
Az állítható zárfogadó és a speciális zárszerkezet lehetővé teszi a kapu nyitását 
kifelé és befelé egyaránt. 
Kétszárnyú kapuk esetében az egyik szárnyat kapurögzítő retesszel látják el.

Kapu kitöltése
Az Egidia® szárnyas kapuk két különböző kitöltéssel kaphatók:
– pálcabetétes kitöltés
– Nylofor® 3D kitöltés

Oszlopok
A kapuk oszlopai méretüktől függően 80x80 mm, 100x100 mm vagy 
120x120 mm átmérőjű zártszelvények, oszlopsapkával ellátva. 

Felületkezelés
Tűzihorganyzott, vagy tűzihorganyzott és porszórt felület.

CE jel
Az Egidia® kapuk az építészeti termékekről szóló 89/106/CE irányelveknek 
megfelelő CE jellel rendelkeznek, és megfelelnek az ipari és lakossági garázs- 
és kertkapukra vonatkozó EN 13241-1 szabványnak.

Kiegészítők
Az Egidia® szárnyas kapukat hengerzárral és állítható 
zsanérkészlettel szállítják.

A kétszárnyú kapuk egyik szárnyán elhelyezett függőleges retesz biztosítja 
a kapu megfelelő zárását.

Elektromágneses zárfogadó opcionálisan rendelhető.

A kapuk alapkivitelben kézi működtetésűek, azonban automatizált változat is 
rendelhető.

Színek:
 Tűzihorganyzott kivitel, valamint zöld  RAL 6005 vagy  antracit

eGiDiA® szeMÉlyBejáró kApuk

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Oszlop profilja  
[mm]

Oszlop magassága 
[mm]

1000 1200 80 x 80 x 2 1950

1000 1500 80 x 80 x 2 2250

1000 1700 80 x 80 x 2 2450

1000 2000 80 x 80 x 3 2700

1200 1200 80 x 80 x 2 1950

1200 1500 80 x 80 x 2 2250

1200 1700 80 x 80 x 3 2450

1200 2000 80 x 80 x 3 2700

eGiDiA® kÉtszárnyÚ kApuk

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Oszlop profilja 
[mm]

Oszlop magassága  
[mm]

3000 1200 80 x 80 x 3 1950

3000 1500 80 x 80 x 3 2250

3500 1200 80 x 80 x 3 1950

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 1950

4000 1500 80 x 80 x 3 2250

4000 1700 80 x 80 x 3 2450

4000 2000 80 x 80 x 3 2700

4500 1530 100 x 100 x 3 1950

4500 1730 100 x 100 x 3 2250

4500 2030 100 x 100 x 3 2450

5000 1530 100 x 100 x 3 1950

5000 1730 100 x 100 x 3 2250

5000 2030 100 x 100 x 3 2450

5500 1530 120 x 120 x 3 1950

5500 1730 120 x 120 x 3 2250

5500 2030 120 x 120 x 3 2450

6000 1530 120 x 120 x 3 1950

6000 1730 120 x 120 x 3 2250

6000 2030 120 x 120 x 3 2450



felhasználási terület

Fortinet® szárnyas kapukkapuk, beléptető 
rendszerek
A fortinet® szárnyas kapuk 

tökéletesen harmonizálnak  

a pantanet®, fortinet®, resitor® 

tekercses kerítésrendszerekkel. 

előnyök

rendkívül szilárd konstrukció

A Fortinet® swing szárnyas kapuk valamennyi eleme – keret, kaputöltet, oszlopok, pántok és zárrendszer – 

nagyon szilárd konstrukcióval rendelkezik. 

előnyös design

A kapu felületkezelése nagyon alapos: a kötések teljesen hegesztettek és simára csiszoltak, a kapuk kitöltését 

Fortinet® huzalháló adja. A Fortinet® kapuk tökéletesen illeszkednek a kerítés összképébe.  

kitűnő minőségű bevonat

A Fortinet® kapuk felületvédelme a legjobb minőséget képviseli a piacon. A kapuk először horganybevonatot 

kapnak, erre poliészter réteg kerül, amely a fényesség, keménység és tapadóképesség tekintetében  

a legnagyobb elvárásoknak is megfelel. 

Gyors szerelés

A gyors szerelés érdekében a tartozékok számát a minimálisra csökkentették. 

A Fortinet® szárnyas kapu ideális kiegészítő 
olyan kerítésekhez, ahol fontos szempont  
a szilárdság és a megjelenés: kert és udvar, 
parkok, teniszpályák. 
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fortinet® válAsztÉk – eGyszárnyÚ kApuk

Szélesség
[mm]

Magasság
[mm]

Egy szárny szélessége  
[mm]

Oszlopok közti távolság 
[mm]

Szereléshez szükséges hely  
[mm]

Kerítésoszlop Ø  
[mm]

1000 750 850 940 1060 60

1000 950 850 940 1060 60

1000 1150 850 940 1060 60

1000 1450 850 924 1076 76

1000 1750 850 924 1076 76

1000 1950 850 924 1076 76

1250 950 1100 1190 1310 60

1250 1150 1100 1190 1310 60

1250 1450 1100 1174 1326 76

1250 1750 1100 1174 1326 76

1250 1950 1100 1174 1326 76

fortinet® válAsztÉk – kÉtszárnyÚ kApuk

Szélesség
[mm]

Magasság
[mm]

Egy szárny szélessége  
[mm]

Oszlopok közti távolság 
[mm]

Szereléshez szükséges hely  
[mm]

Kerítésoszlop Ø  
[mm]

3000 950 1394 2924 3076 76

3000 1150 1394 2924 3076 76

3000 1450 1394 2924 3076 76

3000 1750 1394 2924 3076 76

3000 1950 1394 2920 3080  80 x 80

4000 950 1894 3924 4076 76

4000 1150 1894 3924 4076 76

4000 1450 1894 3924 4076 76

4000 1750 1894 3924 4076 76

4000 1950 1894 3920 4080  80 x 80

A 1,50; 2,00; 2,50; 2,75; 3,25 és 3,50 méter szélességű kapuk a standard kapukat alkotó komponensekből készülnek

Keret
A kapukeret 40x40 mm profilú acél zártszelvényből készül, Betafence típusú 
táblával. 

Kapukeret huzalhálós kitöltéssel
Az 50x50 mm osztású Fortinet® hálót a kapukeretbe hegesztik, a vízszintes 
huzalok minden osztásnál hajlítottak. 

Oszlopok
Különféle magasságban készülnek, műanyag oszlopsapka lezárással.

Felületkezelési technológia
A kapuk először horganyzott bevonatot kapnak. Erre kerül a poliészter réteg, 
amely a legmagasabb követelményeknek is megfelel a fényességet, 
keménységet és a tapadóképességet illetően. 

Színek 
A Fortinet® kapuk zöld  RAL 6005 színben készülnek.

Tartozékok
A Fortinet® kapuk keretbe épített cilinderzárral készülnek. 

A kapu állítható zsanérja könnyű 
szerelést tesz lehetővé.

A kapuhoz külön biztonsági elem 
rendelhető. 
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A kétszárnyú kapukat középső 
talajrögzítővel és kapuszárny-rögzítő 
rúddal szállítjuk.

Az oszlopok telepítéséhez rendelhető 
talplemez, amelynek átmérője 
60 mm, és betonhoz és járólaphoz 
alkalmazható.

A 3000x1750/1950 és 4000x1750/1950 milliméteres dupla kapuk  
el vannak látva egy professzionális zár- és földcsap rendszerrel.
Az előlap és a csapok rozsdamentesek.



felhasználási terület

Nylofor® szárnyas kapukkapuk, beléptető 
rendszerek
A nylofor® szárnyas kapuk  

egyszárnyú és kétszárnyú 

kivitelben készülnek nylofor® 

kitöltéssel, és tökéletesen 

kombinálhatók a nylofor® 

kerítéstáblákkal. 

előnyök

szilárd konstrukció

A Betafence szárnyas kapuk valamennyi eleme – a keret, a Nylofor® táblák és az oszloprendszer –  

nagyon szilárd konstrukcióval rendelkezik. 

optimális beállítás

A zárrendszer optimális összeállítást és egyszerű szerelést tesz lehetővé. 

teljesen állítható pántok

A pántok állíthatók és a szárnyak 180° szögben nyithatók. 

kiváló minőségű bevonat

A Nylofor® szárnyas kapuk felületvédelme jelenleg a legjobb minőséget képviseli. 

Gyors szerelés

A tartozékok számának csökkentése teszi lehetővé a Nylofor® szárnyas kapuk gyors telepítését.

A Nylofor® ipari szárnyas kapukat olyan helyekre 
javasoljuk, ahol a védelem és a biztonság döntő 
fontosságú: gyárak, irodaházak, középületek, 
játszóterek és sportpályák, iskolák, parkok, 
repülőterek valamint katonai objektumok.  



59

Ka
pu

k,
 b

el
ép

te
tő

 re
nd

sz
er

ek

Keret
A keret 60 x 60 mm átmérőjű zártszelvényből készül, amelyre a Nylofor® táblát 
hegesztéssel rögzítik. 

Oszlopok
Zártszelvény oszlopok oszlopsapkával és a táblák 
rögzítéséhez kialakított speciális felfogatással.

Tartozékok
pántok: az állítható pántok 180 fokos nyitást tesznek lehetővé. 
zárszerkezet részei: zárcímer, zárellendarab, beépített zár cilinder betéttel és 
kilincs. 
kapuszárnyrögzítő rúd: egyszárnyú és kétszárnyú kapukhoz. Rozsdamentes 
acélból készül minden egyes szárnyhoz, hogy biztosítva legyen a kapu 
rögzítése a középső talplemezbe (kétszárnyú kapu). 

Felületkezelési technológia
A horganyzás után (min. 275 g/m2 – mindkét oldal együttvéve) műanyag 
bevonat kerül a kapura (min. 100 mikron). 

Színek 
Zöld  RAL 6005, fehér  RAL 9010. További színek megrendelésre.

CE jelölés
A Nylofor® kapuk az építőipari termékekre vonatkozó 89/106/EGK 
irányelveknek megfelelően CE minősítéssel készülnek.  
Bevizsgálásuk a CZ 13241-1 számú ipari és lakossági célokra 
használt ajtók és kapuk, garázsajtók és kapuk bevizsgálására vonatkozó 
szabvány szerint történik. 

 

Léccel ellátott oszlop a tábla rögzítéséhez  Állítható felfogatás

Zárszerkezet Kapuszárnyrögzítő rúd

nylofor® 3D válAsztÉk – nyíló kApuk
Szélesség [mm] Magasság [mm] Szabad átjárhatóság [mm] Szereléshez szükséges hely [mm]

Egyszárnyú

1000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 920 1110

1500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1470 1660/1700*

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1970 2160/2200**

2500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2740

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3000 3270/3310*

Kétszárnyú

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2900 3090/3130*

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3900 4090/4130**

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4900 5170

6000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5960 6230/6270*

8000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 7980 8290/8330*

10000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 9980 10330

* 2430 mm magassághoz; ** 1730; 2030; 2430 mm magassághoz;   További méretek igény szerint.

nylofor® f, 2D, 2D super válAsztÉk – nyíló kApuk
Szélesség [mm] Magasság [mm] Szabad átjárhatóság [mm] Szereléshez szükséges hely [mm]

Egyszárnyú

1000 1030/1230/1430/1630/1830/2030 920 1110

Kétszárnyú

3000 1030/1230/1430/1630/1830/2030 2900 3090

4000 1030/1230/1430/1630/1830/2030 3900 4090/4130*

5000 1030/1230/1430/1630/1830/2030 4900 5170

6000 1030/1230/1430/1630/1830/2030 5960 6230

8000 1630/1830/2030 igény szerint igény szerint

10000 1630/1830/2030 igény szerint igény szerint

*1830-2030 mm magassághoz. A pontos műszaki paraméterek és a megengedett eltérések igény esetén rendelkezésre állnak.



felhasználási terület

kapuk, beléptető 
rendszerek
Az egyszárnyú és kétszárnyú,  

pálcakitöltésű robusta® Medium 

kapuk valamennyi kerítésrend-

szerrel kompatibilisek.  

Az ajtók minden lehetséges 

konfigurációban használhatók 

(nyílás balra, jobbra, befelé, 

kifelé).

Robusta®  Medium  
szárnyas kapuk

előnyök

Merev konstrukció

A Robusta® Medium kapuk valamennyi eleme merev: a keret, a rudak és az oszlopok.  

A keret teljesen lehegesztett.

Biztonság

A függőleges rudak közti távolság 110 mm. Ez megfelel a legszigorúbb biztonsági szabványoknak.

Biztonságos zárás

A rozsdamentes acél zárrendszer könnyen felszerelhető valamennyi konfigurációban.  

A 25 milliméteres szeg gondoskodik a magas biztonsági szintről.

állítható zsanérok

A zsanérok állíthatók, és 90 fokos nyílást tesznek lehetővé.

Magas minőségű bevonat

A Robusta® Medium kapuk a napjainkban elérhető legjobb bevonatot kapják.

Gyors felszerelés

A Robusta® Medium kapukat úgy tervezték, hogy azokat gyorsan fel lehessen szerelni.  

A kiegészítők számát minimalizálták.

Vállalati területek
Ipari területek
Gyárak
Műhelyek
Parkok
Lakóövezetek



61

Ka
pu

k,
 b

el
ép

te
tő

 re
nd

sz
er

ek

61

Robusta®  Medium  
szárnyas kapuk

Kiegészítők
pánt

Állítható, az ajtó 90 fokos nyitását teszi lehetővé. 
Minden lehetséges konfigurációban használható 
(nyitás balra, jobbra, befelé, kifelé).

 

zárrendszer
Magas minőségű rozsdamentes acél zárrendszer 
alumínium tokban, Betafence logóval ellátva. 
Alumínium kilincsekkel és kulcsokkal mellékelve.  
A 25 mm hosszú szeg gondoskodik a biztonságos 
zárásról.
 

kapurögzítő
A kétszárnyú kapunál a kapurögzítő „hüvelyben” 
van elhelyezve, amely illetékteleneknek 
láthatatlanná teszi azt.

Keret
A keret 40x40 milliméteres vagy 50x50 milliméteres, 20x20 milliméteres 
rudakkal, amelyek 110 milliméterre helyezkednek el egymástól. 

Oszlopok
Szögletes oszlop, hegesztett csővel, sapkával.  
Előre kifúrt lyukak a zsanérokhoz.

Bevonat felvitelének módja
A Robusta® Medium kapuk horganyzott acélból készülnek. Ezután egy 
poliészter bevonat kerül rájuk (min. 100 mikron vastagságban).

Színek
Zöld  RAL 6005 

CE jelzés
A Robusta® Medium kapuk rendelkeznek a CE jelzéssel, a következő európai 
direktíváknak megfelelően: építkezési termékek direktívája (89/106/CE); 
bevizsgálva az EN 13241-1 szabványnak megfelelően, ipari, vállalati célokra, 
valamint garázsajtókhoz és ajtókhoz.

roBustA® MeDiuM eGyszárnyÚ kApuk

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Oszlop átmérője
[mm]

Szabad átjárhatóság 
[mm]

Szereléshez szükséges hely
[mm]

1000 1000/1200 60x60x2 1030 1150

1000 1500/1700/2000 80x80x2 1030 1190

1500 1000/1200 60x60x2 1550 1670

1500 1500/1700/2000 80x80x2 1550 1710

2000 1500/1700/2000 80x80x2 2070 2230

2500 1500/1700/2000 100x100x3 2480 2680

3000 1500/1700/2000 100x100x3 3000 3200

roBustA® MeDiuM kÉtszárnyÚ kApuk

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Oszlop átmérője
[mm]

Szabad átjárhatóság 
[mm]

Szereléshez szükséges hely
[mm]

3000 1000/1200 60x60x2 3070 3190

3000 1500/1700/2000 80x80x2 3070 3230

4000 1500/1700/2000 80x80x2 4110 4270

5000 1500/1700/2000 100x100x3 4930 5130

6000 1500/1700/2000 100x100x3 5970 6170



felhasználási terület

Robusta® szárnyas kapukkapuk, beléptető 
rendszerek
egyszárnyú és kétszárnyú 

robusta® kapuk pálcakitöltéssel, 

oszlopokkal, zsanérokkal,  

zárrendszerrel és talajrögzítővel. 

előnyök

Merev konstrukció

A Robusta® szárnyas kapuk valamennyi eleme – a keret, a szögletes rudak és az oszloprendszer rendkívül 

szilárd konstrukcióval rendelkezik. 

Biztonság

A függőleges rudak közti távolság 110 mm. Ez megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.  

optimális beállítás

A zárszerkezet optimális összeállítást és egyszerű szerelést tesz lehetővé. 

teljesen állítható pántok

Az állítható pántok lehetővé teszik, hogy mindkét szárny 180° szögben nyitható legyen. 

kiváló minőségű bevonat

A Robusta® szárnyas kapuk a jelenleg létező legjobb bevonattal készülnek.

Gyors telepítés és egyszerű cserélhetőség

A Robusta® szárnyas kapuk gyorsan telepíthetők: kevés a kiegészítő elem. Valamennyi kapuszárny kompatibilis 

egymással. A nyitás balra és jobbra, befelé és kifelé egyaránt lehetséges.

állítható biztonsági zár

A külső zár biztonságos, állítható zárással.

A Robusta® szárnyas kapu alkalmazása  
olyan helyeken javasolt, ahol fontos a védelem  
és a biztonság: gyárak, irodaházak, középületek, 
játszóterek és sportpályák, iskolák, parkok, 
repülőterek, valamint katonai objektumok. 
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Keret
A keret 60x60 vagy 80x60 mm átmérőjű zártszelvényből készül,  
25x25 milliméteres zártszelvény-betéttel, egymástól 110 milliméteres 
távolságban a keretbe hegesztve. 

Oszlopok
Négyzet alakú, hegesztett szelvényekből készült, sapkával 
ellátott oszlopok.  
Opcionális: hegesztett kerítésfogadó csík vagy kerítésrögzítő 
bilincs.

Tartozékok
pántok: az állítható pántok 180 fokos nyitást tesznek lehetővé. 
rögzítő rendszer: külső biztonsági zárrendszer, állítható zárással.
kapurögzítő rúd: rozsdamentes acélból készült, a kapuszárnyakhoz kell 
csatlakoztatni, és a középső padlólemezhez kell rögzíteni. 
A kétszárnyú kapuknál alapfelszereltség egy kapurögzítő rúd.
További kapurögzítő rudak a szimpla vagy dupla kapukhoz felárért. 

CE jelölés
A Robusta® kapuk az építőipari termékekre vonatkozó 89/106/EGK  
irányelveknek megfelelően CE minősítéssel készülnek.  
A CZ 13241-1 szabványnak megfelelő ipari és lakossági célokra  
használt ajtók és kapuk. 

Felületkezelési technológia
Horganyzás után (min. 275 g/m2, mindkét oldal együttvéve) a kapu műanyag 
réteggel van bevonva (min. 100 mikron). 

Színek 
Zöld  RAL 6005 – fehér  RAL 9010 – fekete  RAL 9005
További színek megrendelésre.

Kiegészítők

Kapufogó

Kapurögzítő 
rúd

Kerítésfogadó csíkAlsó ütköző

Alsó ütköző 
lemezzel

Hullámtüske

Kerítésrögzítő bilincs

Porvédő a 
zárhoz

roBustA® eGyszárnyÚ kApuk

Szélesség
[mm]

Magasság
[mm]

Szabad átjárhatóság  
[mm]

Szereléshez szükséges hely
[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 1685/1725*

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****

roBustA® kÉtszárnyÚ kApuk

Szélesség
[mm]

Magasság
[mm]

Szabad átjárhatóság  
[mm]

Szereléshez szükséges hely
[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****

* 2430 mm magassághoz   ** 2030 – 2430 mm magassághoz   *** 1530; 1730; 2030; 2340 mm magassághoz   **** 1730; 2030; 2430 mm magassághoz



felhasználási terület

Egidia® önhordó tolókapukBeléptető rendszerek –  
kapuk
Az egidia® önhordó tolókapuk  

az időjárási viszonyoktól  

függetlenül megbízhatóan  

és zökkenőmentesen működő 

szerkezetek.

előnyök

önhordó szerkezet

Az Egidia® tolókapu teljesen önhordó – nem csak a kapuszárny nem igényel külön támaszt,  

de a hordozószerkezetét sem kell pillérekkel kiegészíteni.

Harmonikus megjelenés

Egyszerű és univerzális mintázatuknak köszönhetően az Egidia® kapuk  

minden típusú kerítéssel harmonizálnak

Biztonság

A pálcabetétes kapuk 110 milliméteres rúdtávolsága vagy a 3D kitöltés 50x200 milliméteres  

osztása véd az átmászás ellen.

Minőségi felületkezelés

Az Egidia® kapuk tűzihorganyzott, vagy tűzihorganyzott és porszórt felületű változatban kaphatók,  

amelyek hosszú éveken át megvédik a szerkezetet az átrozsdásodással szemben.

kiegyensúlyozott működés

A kapu ellensúlyozott kialakítása biztosítja a szerkezet megfelelő gördülését.

Az Egidia® kapuk ideális megoldást biztosítanak 
társasházak, lakóparkok, uszodák, áruházak és 
ipari telephelyek változatos igényeire is.

Egidia® pálcabetétes kapu Egidia® 3D
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Kapuszárny
A keretet függőlegesen 40x40 milliméteres, vízszintesen pedig 60x40 
milliméteres zártszelvények alkotják, az alsó gerenda mérete 75x65 mm.  
A tolókapuk vezetőgörgővel szerelt oszlopa és 2 darab görgőbakja közös 
talplemezre kerül.
Meghajtással, négycsatornás távvezérléssel, fotocellakészlettel és  
figyelmeztető lámpával felszerelt automata kapubejáratok.

Kapu kitöltése
Az Egidia® tolókapuk két különböző kitöltéssel kaphatók:
–  pálcabetétes kitöltés: 30x18 milliméteres, 110 mm köztes távolságú,  

függőleges U-profilok
– Nylofor® 3D kitöltésű

Kapu vezetése:
A vezetőoszlop mérete 80x80 mm, közös talplemezen a görgőbakokkal. 
Kiegészítőként fogadóoszlop is rendelhető, mérete szintén 80x80 mm.

Felületkezelés
Tűzihorganyzott, vagy tűzihorganyzott és porszórt felület.

Biztonsági kiegészítők
Opcionálisan kiegészítő fotocellák és négycsatornás távvezérlők kaphatók  
a rendszerhez.

CE jel:
Az Egidia® kapuk az építészeti termékekről szóló 89/106/CE irányelveknek 
megfelelő CE jellel rendelkeznek, és megfelelnek az ipari és lakossági garázs- 
és kertkapukra vonatkozó EN 13241-1 szabványnak.

Színek:
 Tűzihorganyzott kivitel, valamint zöld  RAL 6005 vagy  antracit szín.

Kiegészítő információk:
A tolókapuk jobbos és balos kivitelben rendelhetők, a kapu nyitási irányát  
a külső oldalról nézve állapítjuk meg. 

eGiDiA® önHorDó tolókApuk

Szélesség  
[mm]

Magasság  
[mm]

Kapumagasság, alapzattól számítva 
[mm]

Oszlop méretei 
[mm]

Oszlop magassága 
[mm]

Szárny szélessége
[mm]

Szabad átjárhatóság 
[mm]

Szükséges terület 
[mm]

3500 1200 1243 80x80x3 1800 5000 3500 8500

3500 1500 1543 80x80x3 2200 5000 3500 8500

3500 1700 1743 80x80x3 2400 5000 3500 8500

3500 2000 2043 80x80x3 2700 5000 3500 8500

4000 1200 1243 80x80x3 1800 5700 4200 9900

4000 1500 1543 80x80x3 2200 5700 4200 9900

4000 1700 1743 80x80x3 2400 5700 4200 9900

4000 2000 2043 80x80x3 2700 5700 4200 9900

4500 1200 1243 80x80x3 1800 6300 4600 10900

4500 1500 1543 80x80x3 2200 6300 4600 10900

4500 1700 1743 80x80x3 2400 6300 4600 10900

4500 2000 2043 80x80x3 2700 6300 4600 10900

5000 1200 1243 80x80x3 1800 7000 5300 12300

5000 1500 1543 80x80x3 2200 7000 5300 12300

5000 1700 1743 80x80x3 2400 7000 5300 12300

5000 2000 2043 80x80x3 2700 7000 5300 12300



felhasználási terület

Modivia® önhordó tolókapukkapuk, beléptető 
rendszerek
Automatikus alumínium önhordó 

tolókapuk. A Modivia® egy 

teljesen moduláris megoldás, 

amely a stílusok, színek és 

kiegészítők végtelen 

kombinációját kínálja.

előnyök

esztétikus megjelenés

A Betafence egy forradalmi önhordó tolókapu-rendszert hozott létre, amely minden stílushoz tökéletesen 

illeszkedik. A kapuk ötvözik az egyedi designt az esztétikus megjelenéssel, ezenkívül a legszigorúbb 

minőségelvárásoknak is megfelelnek.

rugalmasság

A Modivia kapuk számtalan méret- és designkombinációban elérhetők, így biztosan meg fogja találni az Ön 

számára legmegfelelőbbet! Házának stílusától függően a kapu lehet zárt paneles, perforált lemezes vagy 

pálcás kialakítású. Ezenkívül kör vagy kereszt mintázatú díszítéssel is ki lehet egészíteni. A kapuhoz színben 

és kialakításban tökéletesen egyező személybejáró kapu is kapható, amely a Modivia tolókapu mellett, vagy 

a kerítés mentén bárhol máshol is elhelyezhető.

Biztonság és biztosítás

A Modivia tolókapu alumíniumból készül, és poliészter bevonattal van ellátva. Az alapanyag könnyű, mégis 

szilárd, hosszú élettartamú és rozsdamentes. A Modivia tolókapu a legszigorúbb biztonsági és minőségi 

elvárásoknak is megfelel.

Pictures houses © Wienerberger
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Kapuszárny
Egy meghatározott sajtolás-profilú alaposzlophoz csatlakozik. Az összeszerelt 
alumínium kapu kerete meghatározott vízszintes és függőleges, négyszögletű, 
sajtolt alumínium profilból áll.

Kitöltés
Pálcás, zárt paneles vagy perforált lemezes. Opcionálisan kereszt vagy kör 
mintázatú dekoratív díszítések.
Pálcák közötti maximális távolság: 110 mm 
A váz merevítőrendszert tartalmaz 
Opcionális zománccsík 1,80 méterig vagy nagyobb magasságig.

Oszlopok
Az oszlopok profilja sajtolt alumíniumból készült. A vezetőoszlopok 
tartalmazzák a tartószerkezetet, a motort és a kapuvezérlést, valamint  
a kioldórendszert. 
Standard kivitelezés: szimpla vezető és fogadóoszlop, opcionális: dupla vezető 
és/vagy fogadóoszlop.

Bevonat
A Modivia önhordó tolókapuk rendelkeznek a létező legjobb bevonattal  
a piacon: ez egy epoxi alapozó bevonatból és egy poliészter fedő bevonatból  
áll (együtt: min. 120 mikron).

Színek
Alapszínek: fehér  RAL 9010 – fekete  RAL 9005 – zöld  RAL 6005 – 
fehér alumínium  RAL 9006M – antracit  BF 7016M – barna  BF 8014MS 
Egyéb RAL színek rendelésre kaphatók.

Motorizáció
Motor:  
– Kétirányú, folyamatos áramellátású 24 VDC motor 
– Manuális kioldó rendszer 
– A kapu átlagos sebessége: 9 méter/perc 
elektronika: 
 Az elektronika által vezérelt funkciók: nyitás, zárás és a kapu biztonsága. 
– A működési paraméterek beállíthatók. 
– Standard: 2-csatornás RF vevő + beépített antenna a vezetőoszlopban.

Biztonsági berendezés
Megfelel az EN13241-1 (EN12453) normának. Biztonsági  
gumicsíkok a kiválasztott konfigurációnak megfelelően. 
Standard: egy pár fotocella (1 a vezetőoszlopon és 1 a fogadóoszlopon,  
25 centiméterre a talajtól). 
Beépített figyelmeztető lámpa a vezetőoszlop felső részén.

Kiegészítők
Egy darab távirányító az alapfelszereltség része. 
Kiegészítők széles skálája integrálható (kívánság szerint). 

– videotelefon, kaputelefon 
– kulcs, számzár 
– világítás 
– kártyaolvasó, bluetooth-detektor 
–  személykapu, méretek: 1010 mm vagy 

1300 mm (külön használatra, vagy a 
Modivia-konfiguráció kiegészítéseként)

–  a magasságot hozzáigazítjuk a tolókapu 
magasságához

Videotelefon

Kaputelefon

Világítás

Kulcsos kapcsoló

Vészkapcsoló

Számzár

Csengő

Takarólemez Kártyaolvasó

 
 

  

  
 
  

BET_01135_Foldertje2009-NL.indd   7 08-01-2009   15:09:03

MoDiviA® önHorDó tolókApuk

Szélesség, magasság
[mm]

Magasság az alapoktól
[mm]

Kapuszárny-magasság
[mm]

 Vezetőoszlop-magasság
[mm]

Fogadóoszlop-magasság
[mm]

Kapuszárny-szélesség
[mm]

Szabad átjárhatóság
[mm]

Szükséges hely
[mm]

3000 x 1200 1203 1075 1337 1300 4665 2943 7928

3000 x 1400 1403 1275 1537 1500 4665 2943 7928

3000 x 1600 1603 1475 1737 1700 4665 2943 7928

3000 x 1800 1803 1675 1937 1900 4665 2943 7928

3000 x 2000 2003 1875 2137 2100 4665 2943 7928

3500 x 1200 1203 1075 1337 1300 5305 3443 9068

3500 x 1400 1403 1275 1537 1500 5305 3443 9068

3500 x 1600 1603 1475 1737 1700 5305 3443 9068

3500 x 1800 1803 1675 1937 1900 5305 3443 9068

3500 x 2000 2003 1875 2137 2100 5305 3443 9068

4000 x 1200 1203 1075 1337 1300 5905 3923 10148

4000 x 1400 1403 1275 1537 1500 5905 3923 10148

4000 x 1600 1603 1475 1737 1700 5905 3923 10148

4000 x 1800 1803 1675 1937 1900 5905 3923 10148

4000 x 2000 2003 1875 2137 2100 5905 3923 10148

5000 x 1200 1203 1075 1337 1300 7005 4943 12268

5000 x 1400 1403 1275 1537 1500 7005 4943 12268

5000 x 1600 1603 1475 1737 1700 7005 4943 12268

5000 x 1800 1803 1675 1937 1900 7005 4943 12268

5000 x 2000 2003 1875 2137 2100 7005 4943 12268



felhasználási terület

Robusta® tolókapuk kapuk, beléptető 
rendszerek
A futósínes robusta® tolókapu 

részét képezi az oszlopok  

vezetésére szolgáló ikeroszlop,  

a sínrendszer és a zárral ellátott 

iker fogadóoszlop.

előnyök

Biztonságos működtetés

A Robusta® kapuk a felületkezelésnek és a hegesztett konstrukciónak köszönhetően merevek. 

Biztonság

A függőleges rudak közti 110 milliméteres távolság biztosítja az átbújás elleni védelmet.  

A meghajtás és a görgőrendszer elhelyezése az alsó profilban megakadályozza a baleseteket.  

A teljes görgőrendszer az alsó profilba van beépítve. 

komplett rendszer

A futósínes tolókapuk a szárnyas Robusta® kapukkal és a Robusta® kerítéstáblákkal  

együtt is alkalmazhatók.   

Harmónia

A Robusta® kapuk minden építészeti stílussal tökéletes összhangot eredményeznek. 

A Robusta® tolókapu alkalmazása olyan helyeken 
javasolt, ahol fontos a biztonság: gyárak és 
műhelyek, irodaházak, középületek, játszóterek 
és sportpályák, nyilvános parkok, repülőterek, 
valamint katonai objektumok. 
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Kapuszárny
Kapukeret alsó profillal 180x80x5 mm (6,5-12 m), 
140x60x3 mm (3-6 m) és hegesztett 60x60x2 mm kerettel. 
25x25x1,5 mm hegesztett rudak, rúdtávolság 110 mm. 
Betétes zárral ellátva. A beépített kerék átmérője 150 mm, sínméret  
65x25 mm. Biztonsági védőtüske valamennyi magassághoz.

A kapu vezetése
Az oszlopok 80x80x3 mm nagyságú vezető és záróhídja hegesztett 
rögzítőlemezekkel. Két vezetőhíd 8 méteres nyitási szélesség esetén. 

Különleges kivitelezési lehetőségek
– a kapuk motorizálhatók
–  igény esetén speciális kivitel is megrendelhető 

Felületkezelési technológia
A Robusta® kapuk a jelenleg létező legjobb felületkezelési technológia 
felhasználásával készülnek. Kívül-belül horganyzottak (a két oldalon együttvéve 
min. 275 g/m2). Erre egy adhezív védőréteg, majd legvégül műanyag bevonat 
(a két réteg együttvéve min. 120 mikron) kerül. 

Színek 
Zöld  RAL 6005, fehér  RAL 9010, szürke  RAL 7030. 
További színek megrendelésre.

CE jelölés
A Robusta® kapuk az építőipari termékekre vonatkozó 89/106/EGK 
irányelveknek megfelelően CE minősítéssel készülnek. Bevizsgálásuk  
a CZ 13241-1 számú ipari és lakossági célokra használt ajtók és kapuk, 
garázsajtók és kapuk bevizsgálására vonatkozó szabvány szerint történik.

roBustA® tolókApuk

Szélesség,  
magasság,  

[mm]

Kapuma-
gasság az 
alapzattól 

[mm]

Kapuma-
gasság  
[mm]

Oszlopma-
gasság  
[mm]

Kapuszé-
lesség  
[mm]

Szabad 
átjárható-

ság  
[mm]

Teljes 
szükséges 
hosszúság 

[mm]

Szélesség,  
magasság,  

[mm]

Kapuma-
gasság az 
alapzattól 

[mm]

Kapuma-
gasság  
[mm]

Oszlopma-
gasság  
[mm]

Kapuszé-
lesség  
[mm]

Szabad 
átjárható-

ság  
[mm]

Teljes 
szükséges 
hosszúság 

[mm]

3000 x 1000 1078 1031 1156 3318 3028 6575 7000 x 1700 1792 1745 1870 7503 7213 14945

3000 x 1200 1281 1234 1359 3318 3028 6575 7000 x 2000 2032 1985 2110 7503 7213 14945

3000 x 1500 1559 1512 1637 3318 3028 6575 7000 x 2400 2452 2405 2530 7503 7213 14945

3000 x 1700 1792 1745 1870 3318 3028 6575 8000 x 1000 1078 1031 1156 8448 8158 16835

3000 x 2000 2032 1985 2110 3318 3028 6575 8000 x 1200 1281 1234 1359 8448 8158 16835

3000 x 2400 2452 2405 2530 3318 3028 6575 8000 x 1500 1559 1512 1637 8448 8158 16835

4000 x 1000 1078 1031 1156 4398 4108 8735 8000 x 1700 1792 1745 1870 8448 8158 16835

4000 x 1200 1281 1234 1359 4398 4108 8735 8000 x 2000 2032 1985 2110 8448 8158 16835

4000 x 1500 1559 1512 1637 4398 4108 8735 8000 x 2400 2452 2405 2530 8448 8158 16835

4000 x 1700 1792 1745 1870 4398 4108 8735 9000 x 1000 1078 1031 1156 10338 9068 19635

4000 x 2000 2032 1985 2110 4398 4108 8735 9000 x 1200 1281 1234 1359 10338 9068 19635

4000 x 2400 2452 2405 2530 4398 4108 8735 9000 x 1500 1559 1512 1637 10338 9068 19635

5000 x 1000 1078 1031 1156 5478 5188 10895 9000 x 1700 1792 1745 1870 10338 9068 19635

5000 x 1200 1281 1234 1359 5478 5188 10895 9000 x 2000 2032 1985 2110 10338 9068 19635

5000 x 1500 1559 1512 1637 5478 5188 10895 9000 x 2400 2452 2405 2530 10338 9068 19635

5000 x 1700 1792 1745 1870 5478 5188 10895 10000 x 1000 1078 1031 1156 11418 10148 21795

5000 x 2000 2032 1985 2110 5478 5188 10895 10000 x 1200 1281 1234 1359 11418 10148 21795

5000 x 2400 2452 2405 2530 5478 5188 10895 10000 x 1500 1559 1512 1637 11418 10148 21795

6000 x 1000 1078 1031 1156 6288 5998 12515 10000 x 1700 1792 1745 1870 11418 10148 21795

6000 x 1200 1281 1234 1359 6288 5998 12515 10000 x 2000 2032 1985 2110 11418 10148 21795

6000 x 1500 1559 1512 1637 6288 5998 12515 10000 x 2400 2452 2405 2530 11418 10148 21795

6000 x 1700 1792 1745 1870 6288 5998 12515 12000 x 1000 1078 1031 1156 13308 12038 25575

6000 x 2000 2032 1985 2110 6288 5998 12515 12000 x 1200 1281 1234 1359 13308 12038 25575

6000 x 2400 2452 2405 2530 6288 5998 12515 12000 x 1500 1559 1512 1637 13308 12038 25575

7000 x 1000 1078 1031 1156 7503 7213 14945 12000 x 1700 1792 1745 1870 13308 12038 25575

7000 x 1200 1281 1234 1359 7503 7213 14945 12000 x 2000 2032 1985 2110 13308 12038 25575

7000 x 1500 1559 1512 1637 7503 7213 14945 12000 x 2400 2452 2405 2530 13308 12038 25575



felhasználási terület

Robusta® szabadonfutó tolókapukkapuk, beléptető 
rendszerek
A robusta® tolókapuk  

formatervezése, szerkezete  

és kivitelezése a szakmai  

tapasztalatok és a Betafence 

technológiai know-how együttes 

eredménye. 

előnyök

széles választék
Háromféle önhordó tolókapu áll rendelkezésre, a választást a kapu szükséges nyitási szélessége  
határozza meg. Mindhárom típus – 3-12 méterig – Bekamatic® motorizációval szerelhető fel. 

Biztonság
A függőleges rudak közti 110 milliméteres távolság biztosítja az átbújás elleni védelmet.  
A meghajtás és a görgőrendszer elhelyezése az alsó profilban megakadályozza a baleseteket.  
A teljes görgőrendszer az alsó profilba van beépítve. 

komplett rendszer
Az önhordó tolókapuk szárnyas Robusta® kapukkal és Robusta® táblákkal is kombinálhatók. 

Harmónia
A Robusta® kapuk minden építészeti stílussal tökéletes összhangot eredményeznek. 

Biztonságos működtetés
A Robusta® kapuk a felületkezelésnek és a hegesztett konstrukciónak köszönhetően merevek. 

átgondolt, stabil rendszer
A szabadonfutó tolókapuk keretmegoldása jól bevált konstrukció.

előszerelt 
Az önhordó Robusta® tolókapuk teljesen előszerelt állapotban hagyják el a gyárat, ami lehetővé teszi az egyszerű 
szerelést a helyszínen. A kapuk szállítása darus járművel történik.

A Robusta® tolókapuk olyan helyekre javasoltak, 
ahol fontos a biztonság: gyárak és műhelyek, 
irodaházak, középületek, játszóterek és 
sportpályák, nyilvános parkok, repülőterek, 
valamint katonai objektumok. 



71

Ka
pu

k,
 b

el
ép

te
tő

 re
nd

sz
er

ek

Kapuszárny
– Hegesztett konstrukció
–  Betétes zárral ellátva (a kapu kézi irányításához)
–  Biztonsági védőtüske valamennyi magassághoz. 
–  Az ikeroszlopok vezetőgörgőkkel készülnek, amelyek segítik a tökéletes 

zárást.
–  Az alsó profilban két görgőrendszer helyezkedik el a kapu vízszintes és 

függőleges megvezetéséhez.
–  Mindkét görgőrendszerhez fékrendszer tartozik, amely biztosítja a kapuk 

sima záródását. 
–  Nagyobb méret esetén hátsó tartógörgő támasztja alá a kinyitott kaput.

A kapu vezetése
–  Vezető- és fogadó ikeroszlopok hegesztett talplemezzel.
–  A vezető ikeroszlop talplemezei között helyezkedik el a kapu mozgatására 

szolgáló elülső görgőcsoport.
–  Motorizált változat esetén speciális, beépített elektronikával ellátott 

vezetőoszlop rendelhető.
–  Kézi működtetésű kapuk esetén a fogadó ikeroszlop tartalmazza a zár 

fogadására kialakított profilt.

Feszítőrendszer
A vázba beépített esztétikus feszítőrendszer  
biztosítja a kapu tökéletes vonaltartását. 

Felületkezelési technológia
A Robusta® kapuk a jelenleg létező legjobb felületvédelemmel ellátottak: 
kívül-belül horganyzottak (mindkét oldalon együttvéve min. 275 g/m2).  
Ezt követően egy kötőréteg, majd legvégül műanyag bevonat kerül a felületre 
(a két oldalon együttvéve min. 120 mikron vastagságban). 

Színek 
Zöld  RAL 6005, fehér  RAL 9010, szürke  RAL 7030.  
További színek megrendelésre.

MűszAki ADAtok

Robusta® 1650 Robusta® 2000 Robusta® 2800

Szabad hely 3-7 m 6-9 m 8-12 m

Alsó profil 163x150x4 mm 200x160x5 mm 280x200x5 mm

Keret 60x60x2 mm felső keret 80x60x2 mm felső keret 100x100x3 mm felső keret

Keret 60x60x2 mm függőleges támasztás 80x60x3 mm (7,5-9 m) függőleges támasztás 100x80x3 mm függőleges támasztás

Kerettöltet 25x25x1,5 mm 25x25x1,5 mm 30x30x1,5 mm

Rudak közti távolság 110 mm 110 mm 110 mm

Vezetőoszlopok hídja – kézi 80x80x3 mm oszlophíd 80x80x3 mm oszlophíd 100x100x3 mm oszlophíd

Motorizált Bekamatic® rendszer, oszlop a külső oldalról 
100x100x3 mm beépített

Bekamatic® rendszer, oszlop a külső oldalról 
100x100x3 mm beépített

Bekamatic® rendszer, oszlop a külső oldalról 
180x80x5 mm beépített

Fogadóoszlopok hídja 80x80x3 mm oszlophíd 80x80x3 mm oszlophíd 100x100x3 mm oszlophíd

Támgörgő (nyitott pozíció) 6 & 7 m valamennyi típushoz valamennyi típushoz

Robusta® 1650

Robusta® 2000

Robusta® 2800

Acél

Horganyzás
Epoxi kötőréteg
Műanyag réteg (poliészter)



 A
cc

es
s 

Co
nt

ro
l 

72

Robusta® szabadonfutó tolókapuk

szABADonfutó tolókApuk

Szélesség, magasság
[mm]

Súly 
[kg]

Kapumagasság az 
alapzattól számítva 

[mm]

Kapumagasság
[mm]

Oszlopmagasság
[mm]

Szárnyszélesség
[mm]

Szabad átjárószélesség
[mm]

Teljes szükséges  
hosszúság

[mm]

3000 x 1000 238 1076 991 1156 4650 3058 8048
3000 x 1200 250 1279 1194 1359 4650 3058 8048
3000 x 1500 265 1557 1472 1637 4650 3058 8048
3000 x 1700 280 1790 1705 1870 4650 3058 8048
3000 x 2000 297 2030 1945 2110 4650 3058 8048
4000 x 1000 270 1076 991 1156 5918 4003 10261
4000 x 1200 283 1279 1194 1359 5918 4003 10261
4000 x 1500 300 1557 1472 1637 5918 4003 10261
4000 x 1700 317 1790 1705 1870 5918 4003 10261
4000 x 2000 336 2030 1945 2110 5918 4003 10261
5000 x 1000 298 1076 991 1156 7000 4948 12288
5000 x 1200 312 1279 1194 1359 7000 4948 12288  
5000 x 1500 332 1557 1472 1637 7000 4948 12288
5000 x 1700 350 1790 1705 1870 7000 4948 12288
5000 x 2000 372 2030 1945 2110 7000 4948 12288
6000 x 1000 339 384 1076 1076 991 991 1156 1156 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 1200 355 401 1279 1279 1194 1194 1359 1359 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 1500 377 429 1557 1557 1472 1472 1637 1637 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 1700 397 453 1790 1790 1705 1705 1870 1870 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 2000 421 485 2030 2030 1945 1945 2110 2110 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 2400 521 2450 2365 2530 8410 6028 14778
7000 x 1000 379 431 1076 1076 991 991 1156 1156 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 1200 396 451 1279 1279 1194 1194 1359 1359 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 1500 419 482 1557 1557 1472 1472 1637 1637 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 1700 440 508 1790 1790 1705 1705 1870 1870 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 2000 470 543 2030 2030 1945 1945 2110 2110 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 2400 583 2450 2365 2530 9635 7108 17083
8000 x 1000 476 653 1076 1076 991 991 1156 1156 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 1200 497 681 1279 1279 1194 1194 1359 1359 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 1500 531 720 1557 1557 1472 1472 1637 1637 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 1700 558 754 1790 1790 1705 1705 1870 1870 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 2000 597 796 2070 2030 1945 1945 2110 2110 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 2400 853 2450 2365 2530 10925 7820 19105
9000 x 1000 532 728 1076 1076 991 991 1156 1156 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 1200 555 756 1279 1279 1194 1194 1359 1359 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 1500 590 797 1557 1557 1472 1472 1637 1637 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 1700 619 833 1790 1790 1705 1705 1870 1870 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 2000 661 878 2030 2030 1945 1945 2110 2110 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 2400 940 2450 2365 2530 12600 9845 21860
10000 x 1000 781 1076 991 1156 13700 9845 23905
10000 x 1200 814 1279 1194 1359 13700 9845 23905
10000 x 1500 859 1557 1472 1637 13700 9845 23905
10000 x 1700 901 1790 1705 1870 13700 9845 23905
10000 x 2000 950 2030 1945 2110 13700 9845 23905
10000 x 2400 1017 2450 2365 2530 13700 9845 23905
11000 x 1000 850 1076 991 1156 15070 11060 26490
11000 x 1200 885 1279 1194 1359 15070 11060 26490
11000 x 1500 933 1557 1472 1637 15070 11060 26490
11000 x 1700 978 1790 1705 1870 15070 11060 26490
11000 x 2000 1030 2030 1945 2110 15070 11060 26490
11000 x 2400 1103 2450 2365 2530 15070 11060 26490
12000 x 1000 886 1076 991 1156 15300 11600 27260
12000 x 1200 823 1279 1194 1359 15300 11600 27260
12000 x 1500 973 1557 1472 1637 15300 11600 27260
12000 x 1700 1021 1790 1705 1870 15300 11600 27260
12000 x 2000 1077 2030 1945 2110 15300 11600 27260
12000 x 2400 1153 2450 2365 2530 15300 11600 27260

r 1650

r 2000

r 2800

B C D E FA



robusta® önhordó tolókapu

Bekamatic® motorizálás



felhasználási terület

Bekamatic® motorizáláskapuk, beléptető 
rendszerek
A Bekamatic® motorizáló  

rendszert a Betafence speciálisan 

az önhordó robusta® 

tolókapukhoz fejlesztette ki. 

előnyök

egységesítés

A meghajtást már a gyárban beépítik az alsó profilba, a vezérlőegységet pedig a vezetőoszlopok hídjába.  

Az eredmény zajtalan, attraktív kivitelezésű kapu. 

Biztonságos működtetés

Az alsó profilba beépített meghajtás és a vezetőoszlop-szekrényben elhelyezett vezérlőelektronika további 

előnyöket jelent: időjárás és vandalizmus okozta károk elleni fokozott védelem. 

Beléptetőrendszer

A rendszer az adott projektekhez és a vevők igényeihez igazítható. Számos lehetőség áll rendelkezésre:  

„dead man” funckiós nyomógombok, háromfunkciós gomb, RF-távirányítás, billentyűzet, mágneskártyaolvasó, 

kapuvilágítás, videoberendezés, időkapcsoló stb. 

Maximális biztonság 

A személyek vagy tárgyak beszorulásának elkerülése érdekében a motorizált Robusta® kapukat speciális 

biztonsági berendezésekkel szállítjuk.

előszerelt 

A kapukat előszerelt állapotban szállítjuk, ezért a Robusta® önhordó kapuk beépítése egyszerű és kevés 

a szerelési hiba. A beépítésnél már nem kell fúrni, fűrészelni vagy kábeleket fektetni.

Elsősorban ipari felhasználásra javasolt,  
ahol szükséges a belépés ellenőrzése. 

TV RRP/VK/OAP © Regie der Gebouwen
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Motorisation Bekamatic®

A Bekamatic® motorizáció két különböző kivitelben kapható. 
A Bekamatic® Classic tartalmaz egy motort/fordulatszám-csökkentő áttételt, 
rozsdamentes acélrugóval terhelt zárórendszert, amely be van építve az alsó 
ívbe, így optimális meghajtást biztosít. 

A legnehezebb típusú konzolos 
tolókapuhoz, a Robusta® 2800-hoz 
a Betafence kifejlesztette a Bekamatic® 
ipari motormeghajtást. Ebben az 
esetben a motor/fordulatszám-
csökkentő áttétel a vezéroszlopban 
van. Ez a fajta meghajtás garantálja 
a tökéletes működést a legextrémebb 
körülmények között is. A Robusta® 

2000 felszerelése lehet Bekamatic®, vagy Bekamatic® ipari meghajtás is. 
A mechanikus zár megakadályozza a kapu kézi nyitását, miután a kapu már 
automatikusan bezáródott.
 
Kézi nyitószerkezet
A kézi szerkezet segítségével a motor az alsó profilon lekapcsolható, és ez 
lehetővé teszi a kapu kézi nyitását és zárását. 

Vezérlés
A Betafence Engineering kiváló minőségű vezérlőegységet fejlesztett ki.  

Az általános funkciókat 
a mikroprocesszoros vezérlőegység 
irányítja, amely logikai egységgel 
rendelkezik. A belépés ellenőrzéséhez 
szükséges speciális funkciókat egy 
önálló egység látja el. 

Maximális biztonság
A Robusta® motorizált önhordó tolókapuk megfelelnek az alábbi 
szabványoknak:
–  Gépészeti normák
–  Gyengeáramú normák
–  Elektromágneses kompatibilitási (EMC) szabványok
–  Termékkonstrukciós Irányelvek (CPD)

TÜV és SOCOTEC minősítés: ez 
a minősítés igazolja, hogy a kapuk 
minden szempontból megfelelnek  
az EN 12453 szabványnak, 
a gépészetre, elektronikára, 
motorizálásra és biztonságra 
vonatkozó valamennyi előírásnak. 

Fotocella
A kapun áthaladást fotocella ellenőrzi. A fotocella aktiválásakor a kapu újra 
teljesen kinyílik. A fotocella a vezetőoszlopok áthidalására és a fogadóoszlopra 
kerül, belső oldalon 25 cm magasan, a kerítés külső oldalán pedig 60 cm 
magasságban. 

Érintésérzékelő 
A kapuszárny homlokzati része érintésérzékelővel ellátott. A vezetőoszlop 
áthidalásában ugyancsak érintésérzékelő van elhelyezve: kettő az elülső 
részben, kettő a hátsó részben. Az érzékelő érintésekor a kapu azonnal megáll, 
és a másik irányba indul. Az utcafronti oldalon az egyik érintésérzékelő 
Securifor® táblarendszerrel helyettesíthető. 

Vészkapcsoló 
A kapukat vészkapcsolóval szerelik fel, amellyel azonnal megszüntethető az 
áramellátás. 

Beléptetőrendszer
Kialakításuk jóvoltából az ellenőrzőrendszerek az ügyfelek speciális igényeihez 
igazíthatók. A felhasználók tartozékok széles skálájából választhatnak, amelyek 
többszörös ellenőrzést biztosítanak: kulcsos nyitás vészkapcsolóval,  
RF-távirányítás, biztonsági zár, mágneskártyás beléptetés, kapuoszlop 
villogófénnyel, kódszámos nyitás, kaputelefon, időkapcsoló, indukciós érzékelő. 
Ezek a vezetőoszlopra, a fogadóoszlopra vagy megrendelés alapján külön 
állványra kerülhetnek.

CE-jelölés
A Bekamatic motoros kapuk CE-jelöléssel vannak ellátva, az európai 
direktívának megfelelően: építkezési termékek direktívája (89/106/EC), 
alacsony feszültségű direktíva (73/23/EEG), EMC direktíva (2004/108/EG),  
gép direktíva (98/37/EG) és típusteszt az EN 13241-1 szabvány alapján ipari, 
üzleti felhasználásra , valamint garázsajtókhoz és kapukhoz.







felhasználási terület

Forgókapuk kapuk, beléptető 
rendszerek
A termékskála széleskörű  

igényeket elégít ki.

előnyök

Hosszú élettartam

Valamennyi elem nagy merevséggel és hosszú élettartammal rendelkezik.  

széles választék

A kínálat automata, félautomata és mechanikus forgókapukat tartalmaz. A rendszer kártyaolvasóval, 

billentyűzettel, videotelefonnal, regisztrációval is kiegészíthető. 

strapabíró

Valamennyi forgókapu masszív, tartós kivitelben, egyszerű szerelhetőséggel és újszerű designnal készül. 

Progresszív automatarendszerrel felszerelhető. 

kiváló minőség

A mechanikus alkatrészek rozsdamentes acélból vagy alumíniumból és poliészter bevonattal készülnek. 

Üzemelésük különösen csendes.

Főleg ipari felhasználásra és olyan helyekre 
javasolt, ahol szükséges a belépés ellenőrzése. 
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BT1
AlApkivitel
– Kézzel működtetett 
– Tengely: – 120°
  – rozsdamentes acél és poliészter bevonat
  –  opcionális kiegészítők: csiszolt rozsdamentes acél kémiai 

polírozással, vagy felületkezelés és kémiai polírozás
  – átmérő: 1 310 mm
  – 33-as karok, átmérő: 48,3 mm
  – szabad forgás az egyik irányba
– Elemblokkolás: rozsdamentes acél karok poliészter bevonattal
–  Ellentétes elem függőleges csövekkel (rozsdamentes):  

30x30 mm – oszlopok közti távolság: 110 mm
– Talajszinttől mért magasság: 2 378 mm
– Alapkeret esetén 20 cm mélyre nyúlik be a padló alá

BT2
AlApkivitel
– Félautomata
– PLC-vel (Programozható Logikai Vezérlő) vezérelt be- és kijárat 
– Tengely:  – 120°
  – Rozsdamentes acél + poliészter
  – Átmérő: 1 310 mm
  – 33-as karok, átmérő: 48,3 mm
  – Áramkimaradás esetén nyitva van
– Elemblokkolás: rozsdamentes acél karok poliészter bevonattal
– Oldalboxok a kezelőpanel elemeinek integrálásához
– Talajszinttől mért magasság: 2 378 mm
– Alapkeret esetén 20 cm mélyre nyúlik be a padló alá

BT3
AlApkivitel
– Teljesen automatikus, motoros forgástengellyel
– PLC-vel (Programozható Logikai Vezérlő) vezérelt be- és kijárat 
– Tengely: – 120°
  – Rozsdamentes acél + poliészter 
  – Átmérő: 1 310 mm
  – 33-as karok, átmérő: 48,3 mm 
  –  Áramkimaradás esetén manuálisan beállítható  

a forgathatóság iránya
– Elemblokkolás: rozsdamentes acél karok poliészter bevonattal
– Oldalboxok a kezelőpanel elemeinek integrálásához
– Talajszinttől mért magasság: 2 378 mm
– Alapkeret esetén 20 cm mélyre nyúlik be a padló alá

opcionális kieGÉszítők
– Tengely: – szabad forgás 2 irányba (BT1) vagy 
  – szabad forgás áramkimaradás esetén (BT3) vagy 
  – áramkimaradás esetén blokkolva (BT2)

Tengely 90° 44 kar 120° 33 kar

Rozsdamentes acél és poliészter bevonat* • Alapkivitel

Rozsdamentes acél kémiai polírozással* • •

Rozsdamentes acél kémiai polírozással és felületkezeléssel** • •

* téglalapprofilú kar 70x40 mm, csak a BT1 típushoz ** körprofilú kar 48,3 mm átmérővel

–  Rögzítőcsík a kerítéshez való rögzítéshez, keretprofilok, rozsdamentes és 
poliészter bevonat

– Külső ketrec szigetelése: 
 – fémlemezek szögletes perforációval
 – Securifor
 – Tubusos külső ketrec szigetelés
– Padlóhoz történő közvetlen rögzítéshez
– Átmászás elleni védelem, rozsdamentes, poliészter bevonat 
–  Eltávolítható kis tető, rozsdamentes, poliészter bevonat átmászás elleni 

védelemmel
– Átfordítható nagy tető, rozsdamentes acél, poliészter bevonat
–  Átfordítható nagy tető, rozsdamentes acél és Macrolon, poliészter bevonat
Kizárólag a BT2-höz és BT3-hoz: 
– Szabad járat megvilágítása (3 szpot + LDR kapcsoló)
– Ciklusszámláló:
 – Elektromechanikus
 – Elektronikus, LCD-vel
– Tartalék áramforrás

színek
Horganyzott és szürke (RAL 7030) változat
Egyéb színek igény esetén

felÜletkezelÉsi tecHnolóGiA
– Külső ketrec: rozsdamentes acél és poliészter bevonat
– Tetőbox: rozsdamentes acél és poliészter bevonat
– Oldalboxok: poliészter bevonatú alumínium



felhasználási terület

Sorompókkapuk, beléptető 
rendszerek
A Betafence sorompók  

a belépésellenőrző rendszerek 

széles skálájának részét képezik, 

amelyek tökéletesen 

kombinálhatók professzionális 

kerítésrendszereinkkel.  

előnyök

komplett választék

Kézi sorompó maximum 8 méter szabad átjárhatóságig. 

Automatikus nyitásvezérlés max. 14 méterig, akár egyazon technológia használatával a különböző típusoknál. 

Megbízhatóság

Tartós kialakítás, fejlett elektronikus vezérlés és motorizáció, amelyek biztosítják a progresszív gyorsítást és 

a szabályozott lassítást a vibrációmentes mozgásért és a mechanizmus fokozottabb védelméért. 

Beléptetőrendszer

Az elektronikus berendezés beprogramozható az egyes projektek és az ügyfél speciális igényei szerint.  

Sokféle berendezés áll rendelkezésre: induktív érintésérzékelő, fotocella, kulcsos kapcsoló, RF-távirányító, 

kártyaleolvasó berendezés, billentyűzet, érmekezelő rendszer. 

Minőség

Acél ház poliészter bevonattal. A belső mechanikus elemek galvanizáltak. 

Ovális vagy kerek alumínium kar fehér műanyag bevonattal, piros fényvisszaverő csíkokkal és lezáró résszel.

Főleg ipari felhasználásra és olyan helyekre 
javasolt, ahol szükséges a belépésellenőrzés. 
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Kézi sorompók
BL 10: a következő méretekben kapható: 3; 4; 5; 6; 7; 8 méter. 
Lekerekített karral, opcionális kartartóval.
Alapszínek: narancssárga RAL 2000. Minden egyéb RAL szín külön rendelésre 
kapható.

Automata sorompó
Típus Specifikációk

BL 12

– hosszúság: 3; 4 m
– karrögzítés: bal vagy jobb 
– lekerekített kar 
– kis forgalmú helyekre

BL 16

– hosszúság: 2,5; 3; 4 m 
– karrögzítés: bal vagy jobb 
– ovális kar 
– közepes forgalmú helyekre

BL 229

– hosszúság: 2–6 m (50 centiméteres léptékben)
– karrögzítés: bal vagy jobb 
– lekerekített kar 
– közepes és nagyforgalmú helyekre

BL 32

– hosszúság: 3–9 m (50 centiméteres léptékben)
– karrögzítés: 
    – 3–7 m: bal, jobb vagy középső
    – 7,5–9 m: csak középső karral
– lekerekített kar 
– közepes és nagy átjárhatósághoz

BL 52

– hosszúság: 6–14 m (50 centiméteres léptékben)
– karrögzítés: középen
– lekerekített kar 
– közepes biztonsághoz, elsősorban nagy átjárhatósághoz

BL 33

– hosszúság: 2–4 m (50 centiméteres léptékben)
– karrögzítés: középen
– megerősített ovális kar
– közepes és magas biztonsági szinthez

BL 53

– hosszúság: 3–8 m (50 centiméteres léptékben)
– karrögzítés: középen
– megerősített ovális kar
–  magas biztonsági szinthez, elsősorban nagy átjárhatósághoz

Az alapkivitelek mellett külön kérésre egyéb sorompók is széles választékban 
rendelhetők.
Alapszínek: narancssárga RAL 2000. Minden egyéb RAL szín külön rendelésre 
kapható 
Alapkivitelben 230 Voltos egyfázisú hálózatról üzemeltethető.

opciók:
Típustól függően számos opció áll rendelkezésre:
– rádióadó és -vevő
– kulcsos kapcsoló, kártyaolvasó, nyomógombos doboz stb.
– induktív hurok detektorok
– jelző LED-ek a karon
– rúdtartó
– KRESZ-tábla
– merev szoknya, összecsukható
– összecsukható rúdtartó
– összecsukható kerítés
– …

Független oszlopok a vezérlőberendezésekhez

Bor 230:
Időjárásálló ház, kifejezetten külső telepítéshez.
Bármelyik vezérlőberendezés elhelyezhető benne.
Beépíthető elemek max. mérete: 200 (Sz) x 235 (M) x 390 (H) mm.

Bor 234:
Bármilyen fajta vezérlőberendezés elhelyezhető benne, úgymint kártyaolvasó, 
zseton- vagy pénzbedobó, intercom állomáshívó gomb stb.

A BOR 234 oszlop kétféle magasságban érhető el.
– BOR 234 félmagas: csak személyautókhoz
–  BOR 234 kétszintes: személyautókhoz és teherautókhoz 

egyaránt

Alapszínek: narancssárga  RAL 2000.  
Egyéb RAL színek rendelésre kaphatók.

BOR 234
2-LEVEL

BOR 234
HALF-WAY

BOR 230
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oszlopok
körprofilú fémoszlopok

Köroszlopok
A köroszlopokon 49,5 centiméterenként furatok helyezkednek el a huzalok rögzítésére (huzaltartók külön 
megrendelésre), oszlopsapkával.
Felületkezelési technológia
Kívül-belül horganyzott (275 g/m2 – a két oldalon együttvéve) műanyag bevonattal (min. 60 mikron). 
Tartozékok
Minden megoldáshoz megfelelő tartozék áll rendelkezésre. 
Színek
Zöld  RAL 6005; egyes típusok fekete  RAL 9005 színben is.

Telepítés 
Az oszlopok bebetonozásakor minden esetben győződjön meg róla, hogy ne maradhasson víz az oszlop 
belsejében. 

köroszlopok* (sArok- És köztes oszlopok)
Oszlopátmérő [mm] Ø 32 Ø 38 Ø 38 Ø 42 Ø 48 Ø 48 Ø 60 Ø 76

Falvastagság [mm] 1,25 1,25 1,5 1,5 1,25 1,5 2 2

Oszlopmagasság [mm]

1200 • •

1500 • •

1750 • •

2100 • •**

2200 •**

2400 •**

2500 •**

2600 •**

2700 •**

* Köroszlopok egy huzaltartóval, oszlopsapkával és Betafence logóval  ** Fekete RAL 9005 kivitelben is

köroszlopok ipAri lÉtesítMÉnyekHez
3100 •

3250 •

3500 • •

3750 • • •

4750 • •

6000 •

Köroszlopok 49,5 centiméterenként furatokkal ellátva a huzalok rögzítéséhez (huzaltartó külön megrendelésre), oszlopsapkával. 

köroszlopok felső HAjlAttAl
3100 •

3250 •

3600 • •

Felső hajlat: hosszúsága 45 cm, hajlásszöge 40°, 3 nyílás a huzaltartók felerősítésére, oszlopsapka. Egyenes rész: 49,5 centiméterenként 
huzaltartók részére kialakított furatokkal a vezérhuzal rögzítéséhez.

táMoszlopok A BecAklip És köroszlopokHoz
1200 •

1400 •

1750 •

2200 •**

2700 •**

3000 • •

3500 •

4000 •

4750 •

** Fekete RAL 9005 kivitelben is – Köroszlopok szöge 35° (Ø 38) vagy 47° (Ø 48), tartóval és felfogatással

Valamennyi tekercses kerítésrendszerhez. 
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oszlopok
Hálórögzítő csíkkal ellátott 

fémoszlop, hengerelt kerítések 

és Bekafor® classic & prestige 

panelek könnyű telepítéséhez 

Bekaclip® oszlopok
Köroszlop tekercses háló rögzítéséhez szükséges szerelőbordával, műanyag, 
Betafence logós oszlopsapkával.

Felületkezelési technológia
Kívül-belül horganyzott, égetett poliészterréteggel bevonva: minimális vastagság 60 mikron

Tartozékok
–  Bekaclip® kapcsok rozsdamentes acélból: Ø 3,50 mm
–  Fortinet® Super kapcsok rozsdamentes acélból: Ø 3,50 mm
–  Bekaclip® fogó 

Lehetőség
–  Oszlop meghosszabbított felső hajlatos kivitelben.

Színek
Zöld  RAL 6005, antracit 

Telepítés 
Az oszlopok bebetonozásakor minden esetben győződjön meg róla, hogy ne maradhasson víz az oszlop 
belsejében. 

Valamennyi tekercses kerítésrendszerhez. 

BekAclip® oszlopok

Oszlopátmérő [mm] Ø 44 Ø 48 Ø 60 Ø 70 

Falvastagság [mm] 1,00 1,50 2,00 2,00 

Oszlopmagasság [mm]

1500 • •

1700 • •

2000 • •

2300 • •

2500 • •

2700 • • •

3000 • •

3500 •

I/V [cm3] 1,36 2,38 4,98 6,94

Kiegészítő támaszoszlopok: lásd köroszlopoknál

oszlopok felső HAjlAttAl

Oszlopátmérő [mm] Ø 48 Ø 60

Oszlopmagasság [mm]

3100 • •

3600 • •
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oszlopok
téglalapprofilú tűzihorganyzott 

vagy porfestékkel kezelt oszlop

Téglalapprofilú EL oszlop 

Profil 
– Téglalapprofil
– Szerelési furatok és tartozékok
– Műanyag oszlopsapka
–  Oszlopprofil: 60x40x1,50 mm (festékkel kezelt oszlopok), Wx: 4,80 cm3

–  Oszlopprofil: 60x40x2,00 mm (tűzihorganyzott oszlopok), Wx: 6,14 cm3

Felületkezelési technológia
– Kívül-belül horganyzott, poliészter porfestékkel festett 
– A bevonat vastagsága minimum 60 mikron

Tartozékok 
– Táblaösszekötő kapcsok
–  Rozsdamentes kampóscsavarok leszakadó fejű anyával
– Talplemez betonalapra
– Ferde toldat

Változatok
Oszlopok talplemezzel
Oszlopok felső hajlított toldattal

Színek
Tűzihorganyzott, zöld  RAL 6005.
További színek megrendelésre.

Valamennyi Nylofor® típusú táblához 

tÉGlAlApprofilÚ el oszlopok

Oszlopmagasság  
[m]

Lefogók száma az oszlopon

Csavarok a felfogatáshoz Osztásfelület

1,00 2 3

1,50 3 4

1,70 3 5

2,00 4 5

2,40 4 6

2,60 5 6

3,20 6 8



Os
zl

op
re

nd
sz

er
ek

felhasználási terület

83

oszlopok
speciális profilú, horganyzott, 

majd poliészter bevonattal 

ellátott oszlopok rögzítő 

rendszerrel minden típusú 

nylofor® panel szereléséhez

Bekafix® oszlopok

Profil
– „H“ profilú csőoszlop 
– oldalsó perem a bal és jobb oldalon
–  három előre kifúrt szerelési pont a speciális biztonsági csavarral ellátott fémkapcsok felfogatására
–  nyílások a táblák elhelyezésére és rögzítőkapcsok segítségével történő felfogatására 
Profil oszlop bemélyedéssel
– oszlopátmérő: 70x44 mm
– bemélyedés belső átmérője: 43 mm
– I/V: 6,48 cm3

– Falvastagság:  2000 mm alatt: 1,25 mm
 2000 mm felett: 1,50 mm

Felületkezelési technológia 
Kívül-belül horganyzott, poliészter bevonatos (minimum 60 mikron)

Tartozékok 
–  Biztonsági rögzítőrendszer: műanyaggal bevont fém lefogó rozsdamentes csavarral,  

leszakadó fejű biztonsági anyával – egy az adott lehetőségek közül
– poliamid rögzítőkapocs
– fém vagy poliamid tartók
– Bekafix® fogó
– talplemez
– felső hajlat

Színek
Zöld  RAL 6005, fehér  RAL 9010
További színek megrendelésre.

Telepítés 
Az oszlopok bebetonozásakor minden esetben győződjön meg róla, hogy ne maradhasson víz az oszlop 
belsejében. 

Nylofor® táblákhoz:
Medium, 3D, 3-M, F, 2D, 2D Super típushoz

BekAfix® oszlopok

Magasság  
[m]

Lefogók száma az oszlopon

Köztes és sarokoszlop Záróoszlop

1100 2x2 1x2

1500 2x2 1x2

1700 2x2 1x2

2000 2x3 1x3

2200 2x3 1x3

2400 2x4 1x4

2600 2x4 1x4

3200 2x4 1x4



felhasználási terület
Valamennyi Nylofor® panelhez, közepestől  
a magas biztonsági igényű alkalmazásokhoz.  
A Nylofor® 3D Super típussal együtt kiváló 
megoldást kínál a magas biztonsági igényű 
környezetekben.

oszlopok
profiloszlopok, amelyek alapját 

a Bekafix-koncepció képezi. 

kiváló merevség jellemzi őket 

a közepestől a magas biztonsági 

igényű alkalmazásokhoz, 

továbbá kiváló ár-érték aránnyal 

rendelkeznek.

Bekafix® Super oszlopok
Az új Bekafix® Super oszlop a hagyományos Bekafix oszlopok valamennyi előnyével rendelkezik,  
ám mindezek mellett fokozottabb stabilitással bír, így sokkal szélesebb körben használható.  
A panelek akár 4,1 méter magasságig is építhetők, normál kerítésmagasság mellett pedig igen magas  
a szélterhelhetőségük.

Az oszlop a következő előnyökkel rendelkezik: 
– gyors telepíthetőség a szabadalmaztatott lefogóelemes rögzítésnek köszönhetően
– az oszlopok között közvetlenül elhelyezhetők a beton lábazati elemek – nincs szükség speciális rögzítésre
– egyedi megjelenés és forma
– nincs szükség a panelek kivágására a telepítéshez

Profil
– Cső alakú oszlop, „H” formájú profil
– Oldalsó vezetősín bal és jobb oldalon
–  Középső lyukak 15 centiméterenként a speciális fém rögzítő lefogóelemek csavaros rögzítéséhez
– Oldalsó perforált lyukak a panelek lefogó elemekkel pozícionálásához és rögzítéséhez
– Az oszlop keresztmetszete: 100x54 mm
– Lemez vastagsága: 2 mm
– I/V: 14,75 cm3

Bevonat 
Horganyzott: kívül-belül poliészter bevonat (minimum 60 mikron)

Kiegészítők
–  Biztonsági rögzítő rendszer: műanyag bevonatú fém lefogó elemek, opcionálisan rozsdamentes, 

leszakadó fejű csavarral és anyával
– Bekafix Super telepítő fogók
– Az oszlopok zárósapkája táblaakasztót is tartalmaz, a panelek egyszerű telepítése érdekében

Színek
Zöld  RAL 6005 – Fehér  RAL 9010; egyéb színek rendelésre

Telepítés
Ha az oszlopokat betonfalra telepíti, akkor ügyelni kell rá, hogy a víz ne tudjon megmaradni az oszlop 
belsejében.

NYL31P001002

Bekafix super

BekAfix® super oszlopok

Oszlop hossza [m] Rögzítések száma közbenső oszloponként Rögzítések száma végoszloponként

Oszlop Panel

2,6 2,0 2x4 1x4

3,2 2,4 2x4 1x4

3,8 3,1 2x6 1x6

4,3 3,6 2x7 1x7

4,8 4,1 2x8 1x8
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oszlopok
négyszögletű, horganyzott 

oszlopok, poliészter  

bevonattal

Négyszögletű Nylofor®  
oszlopok

Profil
– Négyszögletű zártszelvény
–  Menetes betétekkel és műanyag lefogókkal a táblák felszereléséhez
– Műanyag oszlopsapka
– Oszlopátmérő: 60x60 mm
– I/v: 6,68 cm3

– Falvastagság: 1,50 mm
 
Felületkezelési technológia
A belső és külső oldalak horganyzottak, minimum 60 mikron vastag poliészter bevonattal. 

Tartozékok
– Műanyag lefogók
– Rozsdamentes csavarok
– Talplemez betonalapra
– Ferde toldat

Kiegészítők
Oszlopok talplemezzel
Oszlopok felső hajlított toldattal

Színek
Alapszínek: zöld  RAL 6005, fehér  RAL 9010 és fekete  RAL 9005. 
A Betafence összesen hétféle klasszikus színt és háromféle presztízs színt kínál  
(metál vagy strukturális bevonatok). Külön kérésre további RAL színek is elérhetők.

Telepítés 
Az oszlopok bebetonozásakor minden esetben győződjön meg róla, hogy ne maradhasson víz az oszlop 
belsejében. 

nÉGyszöGletű nylofor® oszlopok

Oszlopmagasság 
[m]

Lefogók száma az oszlopon

Köztes és záró Sarok

1000 3 6

1500 3 6

1700 4 8

2000 4 8

2200 5 10

2400 5 10

2600 6 12

3200 7 14

Valamennyi Nylofor® táblához
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oszlopok
oszlopprofil tartozékok nélkül, 

horganyzott és poliészterrel 

borított, Medium és 3D típusú 

nylofor® panelekhez 

Oszlopok Bekafast®

Profil
–  Speciális profilú oszlop, furatokkal a vízszintes huzalok rögzítésére 
–  A táblamerevítő bordák kitűnően illeszkednek az oszlop profiljába
– Oszlopátmérő: 60x50 mm
– Nyílás 100 milliméterenként
– I/V: 5,23 cm3

Felületkezelési technológia
–  Kívül-belül horganyzott, égetett poliészter bevonattal: minimum 60 mikron

Kiegészítők
– Oszloptartó
– Műanyag szerelési segédanyag

Színek 
Zöld  RAL 6005, Fehér  RAL 9010
További színek megrendelésre

Telepítés 
Az oszlopok bebetonozásakor minden esetben győződjön meg róla, hogy ne maradhasson víz az oszlop 
belsejében. 

BekAclip® oszlopok

Oszlopmagasság  
[m]

Falvastagság 
[mm]

1100 1,25

1500 1,25

1700 1,25

2000 1,75

2200 1,75

2400 1,75

2600 1,75

3200 1,75

Nylofor® 3D, Nylofor® Medium
és Nylofor® 3-M táblákhoz 
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oszlopok
Az egyedi formatervezésű 

Bekasecure® oszlopok nagy 

biztonságot, szilárdságot  

és egyszerű szerelést  

garantálnak.

Bekasecure® oszlopok
Bekasecure® oszlopok
A Bekasecure® oszlopok egyedi profilból készülnek, talplemezzel vagy anélkül 
kaphatók. A táblák rögzítése fedőlécek és speciális, nem oxidálódó biztonsági 
csavarok segítségével történik. Az oszlop profilja és az alkalmazott acél nagy 
szakítószilárdsága nagyfokú biztonságot nyújt, szilárdságot és egyszerű 
szerelést biztosít. A nyitott profil lehetővé teszi elektromos vagy száloptikás 
kábelek behúzását. 

Profil
– „Omega” oszlopprofil
–  megduplázott számú 10x20 milliméteres szerelési ponttal  

a táblák és fedőlécek rögzítésére 
– Oszlopprofil:
 –  Profil 1: 140x119x3,00 (3-4 m kerítésmagasság esetén)
 –  Profil 2: 140x150x5,00 (4,2-6 m kerítésmagasság esetén)
– speciális fémsapka 
– l/V:

 – Profil 1: 27,2 cm3 

 – Profil 2: 70,8 cm3

Felületkezelési technológia
Kívül-belül horganyzott (275 g/m2 – mindkét oldalon együttvéve)
Ráégetett poliészter réteggel bevonva (minimum 60 mikron) 

Tartozékok
– fedőléc
–  félgömbfejű és négyzetes nyakú csavarok (M8x30 mm / M8x35 mm / M8x40 mm +  

M8 DI N 125–1 A alátét + M8 leszakadófejű anya) táblarögzítéshez, fedőléc és fém oszlopsapkák

Színek
Zöld  RAL 6005; további színek megrendelésre

securifor®

Kerítésmagasság
[mm]

Táblaméretek,
SZxM
[mm]

Oszlopméretek
SZxMxV

[mm]

Oszlophosz-
szúság
[mm]

Alapzat
[mm]

Fedőléc  
hosszúsága  

[mm]

Lefogók száma 
a köztes és 

záróoszlopokon

Bekasecure® oszlopok fedőléccel — bebetonozáshoz

3000 2518,6x3000,0 140x115x3,00 3800 - 3050 *

3650 2518,6x3670,0 140x115x3,00 4450 - 2060+1730 *

4000 2518,6x4000,0 140x115x3,00 4800 - 2060+2060 *

Bekasecure® oszlopok fedőléccel — alapzatra szereléshez

4000 2518,6x4000,0 140x115x3,00 4050 230x230x15 2060+2060 *

4700 2518,6x4690,0 140x150x5,00 4730 300x300x20 2390+2390 *

5300 2518,6x5320,0 140x150x5,00 5390 300x300x20 3050+2390 *

6000 2518,6x6010,0 140x150x5,00 6050 300x300x20 2060+2060+2060 *

* Információ a külön rendelhető beépítési útmutatóban

A Securifor® és Bekasecure® rendszerrel együtt 
magas fokú védelmet igénylő területek kiváló 
védelmét biztosítja, iskolák, kórházak, 
telephelyek, ipar és kereskedelmi területek 
számára. 
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Posts
The Bekasecure posts have a 

unique design and guarantee  

higher security, important rigidity 

and easy installation. 

Posts Bekasecure® 
Bekasecure post system with coverplate
The Bekasecure posts have a unique patented profile and are available with or 
without base plate. The fixation of the panels is secured by the use of a continu-
ous cover plate and specific inox security bolts. The post’s design and high yield 
strength steel provides the ultimate in high security, rigidity and ease of instal-
lation. The open profile of the post allows electrical or fibre optic cabling.   

Profile
- Post profile “Omega”
- With a double range of holes 10 x 20 mm for the fixation of panels and cover 
  plates. 
- Post profile:
- Profile 1: 140 x 119 x 3,00 mm (height fence 3 - 4 m)
- Profile 2: 140 x 150 x 5,00 mm (height fence 4,2 - 6 m)
- with specific metal cap
- I/V: - Profile 1: 27,2 cm3

 - Profile 2: 70,8 cm3

Coating
Galvanised inside and outside (275g/m2-both sides combined)
Polyester coated (min. 60 microns)

Accessories
- Coverplate
- Mushroom head squareneck bolts M8 x 30mm/M8 x35 mm/M8 x 40 mm + washer M8 DIN 125-1 A + 

breaking off nuts M8 (for the fixation of panels,cover plate and metal caps).

Colors
Green RAL 6005
Other colors: on request

ASSORTMENT SECURIFOR

Fence height 
mm

Dimension panels 
width x height 

mm

Post section 
width x height x thickness 

mm

Post length 
mm

Floorplate 
mm

Coverplate 
(length) 

mm

Number of fixings 
per intermediate 

post and end post

Bekasecure posts with cover plate – to put in concrete

3000 2518,6 x 3000,0 140 x 119 x 3,00 3800 - 3050 *

3650 2518,6 x 3670,0 140 x 119 x 3,00 4450 - 2060+1730 *

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 119 x 3,00 4800 - 2060+2060 *

Bekasecure posts with cover plate – with floorplate

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 119 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 *

* cfr. installation guide: available on request

Used in conjunction with Securifor the  
Bekasecure post system offers a formidable 
barrier for vulnerable sites or where a high level 
of security is required: school, hospitals, stations, 
industrial and commercial sites.

5

3

3

5

Profil 1

Profil 2
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oszlopok
téglalapalakú vagy  

négyszögletű oszlopok, 

horganyzással, poliészter 

bevonattal,  

rögzítőrendszerrel 

Securifor®  

téglalapalakú vagy  
négyszögletű oszlopok
Profil:
–  Oszlopok fém táblarögzítőkkel
–  Horganyzott acélprofilokból gyártott oszlopok
–  Köztes és záróoszlopok: 80x60x2,5 mm, menetes betétekkel a táblák elülső felfogatásához
–  Sarokoszlop: 80x60x2,5 mm, menetes betétekkel a szomszédos oldalakon a táblák sarokra szereléséhez
– I/V: 15,1cm3

Felületkezelési technológia
Horganyzás (minimum 275 g/m2) poliészterbevonattal (minimum 60 mikron)

Tartozékok:
– M8 menetes biztonsági csavarok 
– fém táblarögzítők

Kiegészítők:
Takarólemez az oszlopokhoz

Komplett rendszer:
A fokozott biztonság érdekében hosszabbító toldat alkalmazható, amely három sor szögeshuzal rögzítésére 
alkalmas.

Színek
Zöld  RAL 6005; további színek megrendelésre

Telepítés 
Az oszlopok bebetonozásakor minden esetben győződjön meg róla, hogy ne maradhasson víz az oszlop 
belsejében. 

oszlopok fÉM táBlAröGzítővel

Kerítésmagasság
[mm]

Táblaméret: szélesség x magasság
[mm]

Oszlopméret
[mm]

Oszlophosszúság
[mm]

Téglalapalakú oszlopok rögzítőrendszerrel

2000 2518,6x2010,6 80x60x2,50 2600

2400 2518,6x2417,0 80x60x2,50 3100

Csak a Securifor® és a Securifor® 3D táblákkal 
kombinálható. 
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Tempofor®Mobilkerítések
ez a kerítésrendszer személyek, 

közlekedési eszközök  

és áruszállítás átmeneti  

védelmére és irányítására  

szolgál.

előnyök

Minőség és tartósság

A táblák előhorganyzott anyagból készülnek, amely minden időjárási körülmények között megvédi  

a kerítést a rozsdásodás ellen. A csövek 360° fokban hegesztettek, és minden egyes huzal külön  

a kerethez van hegesztve.

rugalmasság

A táblák és tartozékok széles választéka bármilyen ideiglenes biztonsági szükségletre megoldást kínál.  

A különféle kötőelemek és logisztikai lehetőségek rugalmas szállítást és szerelést tesznek lehetővé. 

szolgáltatások

Forgalmazóink széles európai hálózata minőségi és gyors szolgáltatást biztosít a mobilkerítések  

megvásárlása valamint bérbeadása terén. 

Személyek, járművek és anyagszállítás 
ideiglenes védelme és irányítása építkezéseken, 
rendezvényeken, a közlekedésben és az iparban. 
Lopás, baleset és vandalizmus elleni védelem.  
Forgalomirányítás, átlátás elleni védelem. 
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Tempofor® F2 Secure

C4 színpadMobil tömegterelés

CycloSecure B2

Tempofor® T sorozat
t2: jelzésekkel ellátott panel fényvisszaverő jelzőcsíkokkal a biztonságos 
forgalomirányításhoz

Tempofor® F2

Tempofor® B3

Tempofor® F sorozat
f1: szabványos, 1,2 méter magas mobilkerítés panel
f2: szabványos, 2 méter magas mobilkerítés panel
f2 Medium: könnyű mobilkerítés panel
f2 super: megerősített, horizontális csövekkel és hálóval ellátott mobilkerítés, 
ideális magas igénybevételű használathoz, például bérbeadáshoz
f2 secure: kis hálólyuk-méretű, mászásgátló mobilkerítés
f3: szabványos mobilkerítés panel, nagyobb ellenálló képességet adó extra 
horizontális csővel
f3 Maxi: 2,45 méter magas mobilkerítés panel, extra horizontális csővel és 
kisebb hálólyuk-mérettel

Tempofor® 3D sorozat
3D: szabványos mobilkerítés panel kettős profilú hálóval

Tempofor® B sorozat
Ideális rendezvények és építkezések rálátásvédelmére. Nagy terhelhetőségű, 
melegen merített, horganyzott acélváz, profillal és felületkezelt acéllemez 
betéttel. Kapható számos színkombinációban (fehér, kék, piros), más színek 
igény szerint. Szabványos mobilkerítés panelekkel és tartozékokkal 
kompatibilis. Támaszték használata kötelező.
B1: 1,2 méter magas szabványos panel
B2: 2,0 méter magas szabványos panel
B3: Félig zárt verzió, 2,0 méter magas

Tempofor® C sorozat
c1: vezetőpanel megerősített felső vezetősínnel, tömegtereléshez
c2: szabványos embertömeg-akadály
c2 Medium: könnyű embertömeg-akadály
cyclosecure: ferde tömegelzáró korlát (3 méter), kifejezetten arra fejlesztve, 
hogy extra biztonságot nyújtson a tömegnek és a bicikliseknek vagy egyéb 
események résztvevőinek
c3: összehajtható rendőrségi akadály, maximális stabilitással nagy tömegek 
tereléséhez 
c3 Medium: könnyű rendőrségi akadály
c4: összehajtható, nagy teherbírású színpadi akadály színpadok előtti 
tömegtereléshez
Mobil tömegterelő rendszer: hatékonyan alkalmazható rendezvényeken, 
bejáratellenőrzéshez



teMpofor® f

Típus Megnevezés Méretek HxM 
[mm]

Hálóosztás
HxM

Drótátmérő Csőméret Tömeg
[kg]Vízszintes Függőleges Vízszintes Függőleges

F1 Standard tábla 3454x1200* 100x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 13,1

F1 Kiegészítő tábla 2200x1200 100x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 9,6

F1 Kapu 1200x1200 100x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 6,4

F2 Standard tábla 3454x2000* 100x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 18,5

F2 Kiegészítő tábla 2200x2000 100x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 13,5

F2 Kapu 1200x2000 100x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 9,5

F2 Medium Standard tábla 3454x2000* 100x300 3 3 27,0x1,25 41,5x1,25 15,5

F2 Super Standard tábla 3454x2000* 100x300 4,5 4 38,0x1,5 41,5x1,5 23

F2 Secure Mászásgátló tábla 3454x2000* 30x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 26,1

F3 Standard tábla 3454x2000* 100x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 21,2

F3 Kiegészítő tábla 2200x2000 100x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 15,5

F3 Kapu 1200x2000 100x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 10,5

F3 Maxi Extra magas panel 3454x2450* 50x300 4 3,5 27,0x1,5 41,5x1,5 35,2

* A talpak középpontja közti távolság 3500 mm

teMpofor® 3D

Típus Megnevezés Méretek HxM 
[mm]

Hálóosztás
HxM

Drótátmérő Csőméret,  
függőleges

Tömeg
[kg]Vízszintes Függőleges

3D Standard tábla 3454x2000* 100x225 4 3 40,0x1,2 14,0

3D Kiegészítő tábla 2200x2000 90x225 4 6,8 41,5x1,5 12,5

3D Kapu 1200x2000 90x225 4 6,8 41,5x1,5 10,8

* A talpak középpontja közti távolság 3500 mm

teMpofor® B

Típus Megnevezés Méretek HxM 
[mm]

Vízszintes profilok Csőméret,  
függőleges

Tömeg
[kg]Felső rész Alsó rész 

B1 Standard tábla 2160x1200 60x35x1,5 60x40x1,5 41,5x1,5 29

B2 Standard tábla 2160x2072 60x35x1,5 60x40x1,5 41,5x1,5 39

B3 Félig zárt panel 2160x2072 60x35x1,5 60x40x1,5 41,5x1,5 36

teMpofor® c

Típus Megnevezés Méretek HxM 
[mm]

Hálóosztás
HxM

Drótátmérő Csőméret Tömeg
[kg]Vízszintes Függőleges Vízszintes Függőleges

C1 Tömegvezetés 3454x1200* 100x300 4 3,5 41,5x1,5 41,5x1,5 17,1

C2 Tömegvezetés 2460x1100 - rúdátmérő 16 38,5x1,5 38,5x1,5 27,0

C2 Medium Tömegvezetés 2460x1100 - rúdátmérő 13 25,0x1,8 25,0x1,8 14,8

C3 Rendőri akadály 2088x1100 - rúdátmérő 20 33,7x2,6 33,7x2,6 45,0

C3 Medium Rendőri akadály 2110x1100 - - 33,7x2,6 33,7x2,6 36,5

C4 Színpad akadály 1090x1250 70,0

teMpofor® t

Típus Megnevezés Méretek HxM 
[mm]

Osztás
HxM

Drótátmérő Csőméret Tömeg
[kg]Vízszintes Függőleges Vízszintes Függőleges

T2 Forgalomirányítás 2096x1030 72,5x250 4,3 4,3 25,0x1,5 42,4x1,5 25,5
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Kötőelem-rendszerek
– állítható bilincsek csavarkötéssel – felső akasztó a gyors szereléshez
– kampós vagy szemcsatlakozás – biztonsági bilincs a fokozott védelem érdekében

Tartozékok

Betontalp Műanyagtalp Piros jelzőtalp PVC talp forgalmi jelzéseknek

Állvány Acéllemez Mobillemez Földcölöp 

Felső kaputartó Kapugyűrű Kerék Bilincs

Biztonsági bilincs Talajrögzítő csap Felemelésgátló készlet Szögesdróttartó

Y-alakú Támasz 3,5 m vagy 20 m függöny Reklámtábla
szögesdróttartó  kék/fekete/fehér  

Szállítás

 
Transport System Transport System TG30 raklap  Raklap
TP25/TP29 F panelekhez TP20, T2 és B2  a táblákhoz 30 PVC blokkhoz
és/vagy blokkok  panelekhez

Mobil forgóajtó rendezvényekre és építési 
területekre, galvanizált acélból.
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speciális  
megoldások
casanet®  

Multifunkciós, kitűnő  

minőségű hegesztett drótháló, 

horganyzással vagy horganyzott 

és műanyag bevonatos 

kivitelben, kertekbe, házkörüli 

felhasználásra, állatok 

elkerítésére. Alkalmas  

(fél)professzionális 

felhasználásra is.

Hexanet®

rugalmas, mégis szilárd,  

6 huzalból összefont háló, 

folyóméterben. Horganyzott 

vagy műanyag bevonatos.  

(fél)professzionális 

felhasználásra is alkalmas.

Casanet® 

cAsAnet®
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[m

] Hálóosztás 
[mm]

Dr
ót

át
m

ér
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[m
m

] Tekercsmagasság  
[cm]

Casanet® Galva

25 6,3x6,3 0,55 51-100

25 8,0x8,0 0,80 61-100

25 10,6x10,6 0,90 100

25 12,5x12,5 0,65 50-100-200

25 12,7x12,7 0,80 100

25 12,7x12,7 1,00 51-61-102-150

25 12,7x12,7 1,40 102

25 12,7x25,4 1,40 102

25 16,0x16,0 1,20 102

25 19,0x19,0 1,00 101-150

25 19,0x19,0 1,40 61-101-122

25 19,0x19,0 2,05 101

25 25,4x25,4 1,60 102

25 25,4x25,4 1,70 102

25 25,4x25,4 2,05 102

25 25,4x12,7 1,70 102

25 25,4x50,8 2,05 102-150-201

25 50,8x50,8 2,05 102

25 76,2x12,7 2,45 76

10 12,5x12,5 0,65 50-100

10 19,0x19,0 1,40 61

5 6,3x6,3 0,55 50

5 12,5x12,5 0,65 50-100

5 12,7x12,7 1,00 51-102

5 19,0x19,0 1,00 50

5 19,0x19,0 1,40 101

Casanet® Plastic

25 12,5x12,5 0,90 50-100-150-200

25 19,0x19,0 1,00 101

10 12,5x12,5 0,90 50-100

5 12,5x12,5 0,90 50-100

5 19,0x19,0 1,00 50-101

A horganyzott és műanyaggal bevont Casanet® 
drótháló felhasználható kisebb háziállatok, fák, 
zöldség, gyümölcs, futónövények védelmére 
a kertekben. Úgyszintén alkalmas (fél)
professzionális felhasználásra. 

Hexanet® 

HexAnet®

Te
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ús
ág

 
[m

] Hálóosz-
tás  

[mm]

Dr
ót

át
m

ér
ő  

[m
m

] Tekercsmagasság  
[cm]

Hexanet® Galva

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

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

Horganyzott  
(250-350 g/m2), vagy 
horganyzott, műanyag 
bevonattal –  
zöld  RAL 6073

Horganyzott  
(250-275 g/m2), vagy 
horganyzott, műanyag 
bevonattal –  
zöld  RAL 6073
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speciális  
megoldások
A pengés drót  

(nAto drót) lágyacél drótból 

készül és éles pengékkel 

ellátott. nagyfokú átmászás 

elleni védelmet biztosít csaknem 

valamennyi kerítés számára.

Razor Tape
nagyfokú biztonság

A pengés drótból készült rendszerek hatékony elrettentésként szolgálnak a kerítések átmászása ellen, 

maximálisan megnehezítik és korlátozzák a behatolásokat.

Hosszú élettartam

A korszerű felületkezelési technológia biztosítja a termék hosszú élettartamát.

Gyors és egyszerű szerelés

Valamennyi tartozék pontosan illeszkedik egymásba, ami gyors és egyszerű szerelést tesz lehetővé. 

széles választék

Rendelésre számos különböző termék rendelhető (például különböző tekercsátmérők), különböző szintű 

biztonság eléréséhez.

Rendszerek
A BETAFENCE Standard Concertina elnevezésű rendszere 2,5 mm átmérőjű huzalból, éles pengékkel 
ellátott lágyacél drótból készül. A tekercsek egymáshoz kapcsolódnak, ezáltal stabil, illetve homogén hálót 
alkotnak.

lapos tekercsek: Spirálokból álló drótháló, amelyben a spirálok 
egymáshoz kapcsolódnak és átfedik egymást.
A pengés drót (NATO-drót) egy huzalból álló szalag, amely éles 
pengékkel ellátott, és összekapcsolás nélkül a kerítés fölé kihúzva 
helyezkedik el.

Bevonat
A pengés drót (NATO-drót) négyféle típusban kapható:
–  Horganyzott drót horganyzott pengékkel –  Horganyzott drót rozsdamentes acélpengékkel
–  Cink-alumínium drót cink-alumínium pengékkel –  Rozsdamentes acélból készült drót rozsdamentes 

acélpengékkel

Tartozékok
Kapcsok   Védőkesztyű   Kombinált fogó   Talajrögzítő kampó

Pengés drót profilok
 rövid penge Pengehosszúság: 8,5 mm  Hosszú penge Pengehosszúság: 61 mm
 Pengeszélesség: 15,5 mm  Pengeszélesség: 21 mm
 közepes penge Pengehosszúság: 22 mm  távoltartó penge Pengehosszúság: 62 mm
 Pengeszélesség: 16,5 mm  Pengeszélesség: 31 mm

A pengés drótból (NATO drótból) készült 
rendszerek jelentősen veszélyeztetett 
helyekre alkalmasak, mint például 
repülőterek, börtönök, katonai 
létesítmények és más olyan helyszínek,  
ahol maximális elrettentésre és védelemre 
van szükség. A dróttekercs a kerítés 
tetejére, aljára vagy tetőre is felszerelhető. 

válAsztÉk
A kompakt tekercs  

hozzávetőleges átmérője
Spirálok száma  
tekercsenként

Ajánlott  
hossz

Klipszek száma  
spirálonként

A nyújtott tekercs  
hozzávetőleges átmérője

730 mm 56 12 m 5 620 mm

* minden egyéb típus külön rendelésre

válAsztÉk
A tekercs hozzávetőleges átmérője Ajánlott hossz

500 mm 15 m

700 mm 15 m









104

61,0 

21,0 

105,0

31,0

62,0 19,5



felhasználási terület

Sp
ec

iá
lis

 k
ia

la
kí

tá
so

k

96

speciális  
megoldások
váltakozó fonásirányú  

szögesdrót.

Motto® 
A két drótszál a négycsúcsos huzalszögek között váltakozó 
irányban tekercselt.

Huzal
zincalu® bevonattal: 
–  a huzalok szakítószilárdsága: minimum 1150 N/mm2  

(összefonás előtt)
–  a szögesdrót szakítószilárdsága: 700/900 N/mm2

– a fonott huzal szakítóterhelése: 4230 N

Műanyag bevonattal:
–  a hordozó és a szögesdrót szakítószilárdsága: minimum 

750/950 N/mm2 (összefonás előtt)
– a szögesdrót szakítóterhelése: 2450 N 

A magas széntartalmú acélhuzalok 10 centiméterenként 
négycsúcsos tüskékkel rendelkeznek.

Huzalátmérő
zincalu® bevonatos: 
– huzalok: 1,70 mm
– tüskék: 1,45 mm

Műanyag bevonatos:
– huzalok: 1,60-2,00 mm
– tüskék: 1,40-1,80 mm

Bevonat
Zincalu® vagy PVC bevonat – zöld  RAL 6073

Választék
Motto zincalu®:
Tekercshosszúság: 50; 100; 250; 500 m
Motto pvc:
Tekercshosszúság: 50; 100; 250 m

A szögesdrót állattartás terén használatos.



A Betafence dióhéjban

Betafence megoldások  
és termékkatalógusok

www.betafence.com

Egyesült
Királyság

Norvégia

Svédország

Dánia

Írország

Franciaország

Belgium

Luxemburg

Svájc

Olaszország

Horvatország

Ausztria

Szlovénia Magyarország

Szlovákia

Cseh Köztársaság

Lengyelország

Litvánia

Fehérorszország

Ukrajna

Moldávia

Románia

Bulgária

Makedónia
Albánia

Görögország

Ciprus

Törökország

Lettország

Észtország

Finnország

Orszország

Bosznia

Szerbia

Hollandia
Németország

Spanyolország

Portugália

Liszabon

Burgos

Wigan
Sheffield

Göteborg
Moszkva

Holbaek

Gyártelepek

Értékesítési irodák

Werl
Schwalmtal

Zwevegem
Bourbourg

Paris

Baden

Tortoreto

Zágráb

Kotlarnia

Pozsony

Brno

Budapest

Isztanbul

Dél-Afrika

Fokváros

Houston
Ennis

Egyesült Arab Emirátusok

Dubai Tianjin

Tokió

Shanghai
Kína

A Betafence megoldások  
katalógusa segítséget nyújt Önnek olyan 
termékek kiválasztásában, amelyek optimális 
megoldást nyújtanak kerítéshasználati 
igényeire, mint például: 

• nagyfokú biztonság
• szállítás és infrastruktúra 
• ...

Elérhető termékkatalógusok:
• Barofor® 
• Tempofor® 
• Beléptető rendszerek 
• ...

1. hely
A Betafence az első számú kerítésgyártó 
cég a világon, amely a kerítés, valamint 
a belépésellenőrző rendszerek gyártása terén 
a leggazdagabb kínálattal rendelkezik.

125 éve elsőrangú minőség
A Betafence immár 125 éves múltra tekint 
vissza a legkiválóbb minőségű kerítések 
gyártásában. A minőségi normákat a gyártás, 
szolgáltatások, bevezetett újítások terén 
élenjáró Betafence diktálja az összes többi 
kerítésgyártással és szállítással foglalkozó cég 
számára.

500 millió euró
A 2008. évben lebonyolított 500 millió eurós 
áruforgalmával a cég a kerítésgyártás terén 
a világpiac élére tört.

2000 alkalmazott
A Betafence társaságnak jelenleg 2000 
alkalmazottja van. A vállalat központja 
Belgiumban található.

13 gyártóüzem
A Betafence társaságnak 13 gyártóüzeme 
van 11 országban: Belgiumban (Zwevegem), 
Franciaországban (Bourbourg), Nagy-
Britanniában (Sheffield & Wigan), 
Németországban (Schwalmtal & Werl), 
Olaszországban (Tortoreto), Spanyolországban 
(Burgos), Lengyelországban (Kotlarnia), 
Dél-Afrikában (Cape Town), Kínában (Yianijn), 
Törökországban (Istambul) és az Egyesült 
Államokban (Ennis, Texas).

25 kereskedelmi iroda
A Betafence kereskedelmi irodái jelen vannak 
egész Európában, valamint azokon a piacokon, 
ahova termékeit exportálja. Kereskedelmi 
képviselőink és az egész szervezet számára  
a vásárló elégedettsége az első számú 
szempont.

100 ország
Globális vállalatunk a világ több  
mint 100 országában kínálja szolgáltatásait  
és vevőszolgálatát.



Kerítésrendszerek

www.betafence.com

Termékek áttekintése

H
U

Betafence Hungary Zrt. 

Csabai út 7.

H-1173 Budapest

Hungary 

Tel: +36 1 253 0678 

Fax: +36 1 253 0679 

info@betafence.hu

www.betafence.hu

Betafence Sp. z o.o.

Ul. Dębowa 4

47-246 Kotlarnia

Poland

Tel.: +48 77 40 62 200

Fax: +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

Betafence NV

Deerlijkstraat 58A

B-8550 Zwevegem

Belgium

Tel.: +32 56 73 45 25

Fax: +32 56 73 45 97

info.export@betafence.com

www.betafence.com

A Betafence Holding a kerítésrendszerek  
és belépésellenőrző rendszerek élenjáró gyártója Európában. 

Valamennyi termék és cég a Betafence Holding  
kereskedelmi védjegyet viseli. 
 
A gyártó fenntartja a termékek és a termékválaszték  
változtatásának jogát.  
 
A gyártó írásbeli beleegyezése nélkül tilos az egész katalógus vagy 
annak részeinek másolása illetve sokszorosítása. 

2010

Kereskedelmi képviselő:

www.betafence.com




