
Pa
le

n

TROEVEN
• Om de panelen aan de palen te bevestigen, zijn geen extra toebehoren nodig. De installatie 

is eenvoudig en snel en dus voordelig.

• De stevigheid van de Quixolid-paal gecombineerd met een paneel met versterkingen garan-

deert u een perfect systeem. De plooi van de panelen moet niet afgeknipt worden ter hoogte 

van de palen.

• De specifieke lipjes van het profiel van de inkepingen kunnen geplooid worden rond de 

eerste en laatste verticale draad van het paneel en verzekeren een verhoogde beveiliging. 

De panelen kunnen niet meer gedemonteerd worden.

• De afwerking van de Quixolid-paal draagt de signatuur van Betafence: een mooie afgeronde 

vorm aan de buitenzijde, onzichtbare inkepingen in de zijdelingse tussenruimte van de paal, 

en een profiel dat het ontwerp van de Bekafix-paal benadert.

• Uitvoering van hoeken met 1 paal mogelijk. Een tweede paal is slechts nodig voor  

buitenhoeken < 90° en binnenhoeken < 120°

• Compatibel met de plaatsing van betonplaten of pvc-platen zonder bijkomende toebehoren

Profiel
• Geprofileerde paal met inkepingen voor bevestiging van de horizontale paneeldraden
• Diameter: 75 x 50 mm
• Inkeping om de 100 mm
• I/V: 5,23 m³
• Een plastic dop sluit het profiel aan de bovenzijde af en verhindert dat water in de paal loopt of blijft staan.

Bedekkingsprocédé
Paal is in- en uitwendig verzinkt. Afwerking met een polyesterbekleding van minstens 60 microns.

Opties
• Voetplaat (identiek aan de Bekafix-paal)
• Mogelijkheid om een schuine opstand te bevestigen voor 3 rijen prikkeldraad
• Montagestuk voor een optimale installatie

Kleuren 
Groen RAL 6005.  Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT QUIXOLID PALEN
Paneelhoogte

in mm

Paallengte 

in mm (in beton)

Paallengte 

in mm (op voetplaat)

630 1075 675
1030 1475 1075
1230 1675 1275
1530 1975 1575
1730 2175 1775
1930 2475 1975
2030 2575 2075
2430 3175 -

Productdetail

Palen
Geprofileerde paal zonder toebehoren, verzinkt en geplastificeerd en voorzien 

van een paaldop. Compatibel met alle Nylofor panelen met 3D neusprofiel.

Compatibele producten

Quixolid® palen
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