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TROEVEN

Uiterst stevig
Securifor 4D is de top onder de zwaar gelaste gaaspanelen, perfect geschikt om het hoogste 
veiligheidsniveau te waarborgen. Het Securifor 4D-paneel met 1/1 alternerende draden is 10 keer 
sterker dan een vlak Securifor-paneel.

Adequate vertragingstijd
De kleine mazen (standaard maasgrootte van 12,7 x 76,2 mm) en alternerende draden maken het 
moeilijk om op dit paneel te klimmen en ontmoedigen iedere vandaal die met gewoon gereedschap 
door het paneel tracht te geraken. De inbraaktijd van dit paneel ligt aanzienlijk hoger dan bij 
“vlakke” Securifor-panelen dankzij de horizontale achterdraden, die moeilijker door te knippen zijn. 
De langere vertragingstijd geeft hulpdiensten of politie-interventiediensten de tijd om effectief en 
efficiënt tussen te komen.

Doorkijkbaarheid
Securifor 4D biedt een perfecte doorkijkbaarheid,. Dit is vooral van belang voor camera-bewaking.

Discreet
De visuele impact op de omgeving blijft beperkt dankzij het specifieke mooie design.  
Onze kleurmogelijkheden kunnen indien gewenst, ingezet worden om de totale look & feel van het 
project te optimaliseren

Securifor®  4D 
Paneelsystemen
De unieke horizontale, alternerende draden van het Securifor 4D systeem 

verlenen een bijzondere stevigheid voor hoge veiligheidsomgevingen.
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ASSORTIMENT SECURIFOR 4D*

Hoogte afrastering Afmeting panelen 
B x H
mm

Aanbevolen paallengte 
mm

2000* 2747,0 x 1985,2 2600

2400* 2747,0 x 2442,4 3100

3000* 2520,6 x 3052,0 3700

* Het volledige assortiment is op aanvraag, evenals andere hoogtes.

Palen en bevestiging
Securifor 4D kan geïnstalleerd worden met drie paaltypes: 

Rechthoekige buispalen
80 x 60 x 2,5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm (afhankelijk 
van de paallengte). Elke paal heeft een rij met 
M8 inserts. De panelen worden bevestigd met 
specifieke klemmen of afdeklatten over de volledige 
lengte en met veiligheidsbouten. 

Bekafix Super palen
Zijdelingse bevestiging van de panelen, met 
speciale metalen veiligheidsklemmen (spinklem 
met slotbout M6 x 60 mm en afbreekmoer). 
Gelaste H-vormige buispalen (100 x 54 mm) met 
uitsparingen om de panelen te plaatsen en te 
bevestigen. De palen worden afgedekt met een 
plastic paaldop.

Bekasecure palen
Hun uniek ontwerp en staal met hoge treksterkte 
maken van de Bekasecure-palen het neusje van de 
zalm op het vlak van veiligheid, onbuigzaamheid 
en installatiegemak. De palen worden geleverd met 
een dubbele rij sleufgaten van 10 x 20 mm, het 
paneel is beveiligd met een ononderbroken afdeklat 
en speciale veiligheidsbouten in roestvrij staal. Het 
open profiel van de paal maakt het mogelijk om  

  elektrische kabels op optische vezelkabels te  
  integreren; de paal wordt afgesloten met een  
  speciale metalen paaldop.
  Paalprofiel:  
- 140 x 135 x 4,00 mm

    Panelen Securifor 4D 
Maaspatroon (H x B)
Securifor 4D gebruikt een standaard maasgrootte van 12,7 x 76,2 mm, met 
de standaard draaddiameter van 4 mm. 
Securifor 4D-1/1: elke horizontale draad is alternerend van voor naar 
achter.

Securifor 4D-1/1 

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde draden. Die zijn behandeld 
met een speciale adhesielaag voor een perfecte hechting met de polyester-
eindlaag (min. 100 micron). 
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m2, beide 
zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een 
adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd  
(polyester – min. 60 microns). 

Kleuren
Groen RAL 6005. 
Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag. 

    Technische tekening 

Securifor 4D-1/1 




