Collfort® voor

Privacy Oplossingen

Bekafor®
Nylofor® 3D

De vulsystemen zijn een doeltreffende, modulaire oplossing voor de
be-scherming van uw privacy. Compatibel met Bekafor®- en Nylofor®panelen.

Productdetail

TROEVEN
Esthetiek
Het gamma Collfort-vullingen van Betafence voegt een stijlvolle privacydimensie toe aan uw
afrastering.
Privacy
Het voornaamste doel van een gevulde afrastering is een bepaalde ruimte af te schermen
tegen nieuwsgierige blikken. Dankzij een vulling op maat die beschikbaar is voor de 2
panelengamma’s met plooien Bekafor® en Nylofor®, kunt u zich op een natuurlijke manier
van uw privacy verzekeren.
Gemakkelijke installatie
De Collfort-vulsystemen zijn gemakkelijk te plaatsen. Het aanbrengen van de vulling kan na
het plaatsen van de afsluiting gebeuren. Een beperkt aantal tools is vereist.

Toepassingen
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LAAG
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Functionaliteiten

Panels

Garantie
De privacy oplossingen hebben een garantie van 10 jaar. (zie productlabel voor de
garantievoorwaarden)

Bekafor Collfort
Vullatten in behandelde Noorse Den (naturel), compatibel met de Bekafor
Classic-panelen (breedte: 2000 mm).
Een set omvat:
- 43 verticale latten, breedte: 42 mm
- horizontale trapeziumlatten, lengte: 1990 mm (3 latten voor hoogte 173
cm en 4 latten voor hoogte 203 cm).

Nylofor Collfort
Vullatten in behandelde Noorse Den, compatibel met de panelen met plooi
van het Nylofor-gamma (breedte 2500 mm), Nylofor 3D.
Een set omvat:
- 51 verticale latten, breedte 42 mm
- 2 uiterste verticale latten, breedte 38 mm
- 6 horizontale trapeziumlatten, lengte 1245 mm

Montage Collfort
Stap 1

Stap 3

Plaats de horizontale latten in de plooi (al naargelang het type van plooi, kan het zijn dat u dit in
omgekeerde richting moet doen).

Bevestig het paneel aan de paal.

Stap 2

Stap 4

Schroef of niet de verticale latten op de horizontale latten ter hoogte van de plooi (schroeven of
nietjes zijn niet meegeleverd).
Zorg voor een bevestigingspunt ter hoogte van
elke horizontale lat.

Voeg de uiterste verticale latten toe en maak ze
vast. Herhaal deze handeling voor elk op te vullen
paneel. Uw installatie is klaar.

COLLFORT ASSORTIMENT
Type

Bekafor Collfort

Materiaal

Hoogte van het paneel
mm

Behandelde Noorse Den

1730

(wit)

2030

Behandelde Noorse Den

Nylofor Collfort

(wit)

Breedte van het paneel
mm

Compatibiliteit

2000

Bekafor Classic panelen

2500

Nylofor 3D panelen

1530
1730
1930

10 jaar BETAFENCE-garantie
Tijdens de garantietermijn (10 jaar) vervangen we de latten die door parasieten (Basidiomycota) of insecten werden aangetast.
De kosten die uit de vervanging voortvloeien, worden niet door de garantie gedekt. De garantie is geldig, als het hout niet beschadigd of bewerkt werd en als er
gegalvaniseerde schroeven gebruikt werden.
Valt niet onder de garantie:
- bleek worden of verkleuren;
- (directe of indirecte) schade veroorzaakt door wind.
De garantie dekt de gratis vervanging van de defecte lamellen. Ze dekt geen directe of indirecte verliezen, noch enige eventuele gevolgschade.
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Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging.
Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen
worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.
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Privacy Oplossingen

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco
samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

