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• Wilt u een stevige afrastering om uw eigendom te  

 beveiligen?

• Wilt u een afrastering die onopvallend

 de schoonheid van uw tuin accentueert?

•  Wilt u een eenvoudig te plaatsen

 afrastering? 

     ”Avant garde” in afrastering

Kies dan voor:

Bekafor ® Classic 
met Bekaclip palen
paalsysteem met beugels



De metalen Bekaclip palen zijn
verzinkt en geplastificeerd. 

Diameter : 48 mm
 

Wat u nodig hebt...

10 cm

3 cm

5 cm

10 cm

10 cm

Pli

Paneel : 2 m breedte 

Bedekking : verzinkt
en geplastificeerd

Draaddiameter:
horizontale draad : 4,5 mm 
verticale draad : 4,0 mm

De beugels zijn nodig om de panelen aan de
palen te bevestigen. De kunststofbeugels
passen perfect rond de paal. De vijzen 
worden bijgeleverd.

Panelen c lass ic 

Palen

Beugels

Hoekklem : door middel van een specifieke 
inox hoekklem, die in de beugel wordt geplaatst, 
kunnen alle hoeken gevormd worden. 

Muurbevestiging : Met de muurbevestiging uit
inox bevestigt u de panelen tegen een muur.

Voetstuk voor paal : ideaal voor het bevestigen
van de palen op bijvoorbeeld een muurtje of op
een betonnen ondergrond.

Toebehoren speci f ieke s i tuat ies

Doorsnede

Installatie met Bekaclip paal

INSTALLATIE MET BEKACLIP PAAL



G AG Groen      Antraciet

Hoekklem 2 2 3 3 4 4per hoek

Beugels    2 2 3 3 4 4per paal

Voetstukken 1 1 1 - - -per paal

Muurbevestigingen 2 2 3 3 4 4

Panelen          63 103 123 153 173
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203
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 breedte (cm)

Systeemoverzicht
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                       op voetstuk (cm)
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INSTALLATIE MET BEKACLIP PAAL
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BEKAFOR BEUGEL
De panelen worden
d.m.v. de specifieke
Bekafor beugels aan
de paal vastgemaakt.

Paneelbevestiging

3

3

Afrasteren in rechte l i jn

Afrasteren in een hoek

1

2

1

2

Installatie met Bekaclip paal

HOEKKLEM

Voor het maken van
hoeken is er een
speciale klem nodig.
Deze wordt afzon-
derlijk verkocht.

Extra veiligheid Voor extra veiligheid kan u enkele 
schroeven van de beugels, na plaatsing, uitboren. 
Op die manier voorkomt u dat vandalen de afras-
tering demonteren.

A



Plaatsing

205 cm

5 cm

1. Sla op de uiteinden en op de
hoeken paaltjes in de grond als
referentiepunt. Daartussen spant 
u, waterpas, een touwtje. U ziet 
nu waar grond moet bijgevuld of 
weggehaald worden. Duid langs 
het touwtje aan waar de palen 
moeten komen. 

3. Bevestig het volgende paneel
liggend aan de derde paal.
Paneel en paal in de derde put
plaatsen en het paneel bevestigen
aan de tweede paal. Beton
storten en aanstampen. Plaats
de volgende panelen op dezelfde
wijze. Breng om de drie panelen
aan beide zijden een tijdelijke
steun aan.

205 cm

5 cm

Voorzie een afstand van ± 5 cm tussen het paneel en de grond.

2. Maak om de 202 cm een put 
van 30 x 30 cm op 50 cm diep.
Leg het eerste paneel op de grond. 
Bevestig dit paneel daarna aan de 
twee eerste palen. Giet een beetje 
beton (± 10 cm) in de eerste
twee putten. Plaats er vervolgens 
het paneel en de palen in. Volg de
paskoord en bepaal de juiste 
hoogte. Stort droge beton rond 
de palen en stamp stevig aan. Het 
geheel bijstellen.

5 cm

205 cm

202 cm

Installatie met Bekaclip paal
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Nuttige tips

Hellend terrein
Bij hoogteverschillen werkt u eenvou-
dig in trapvorm. Voorzie wel bijkomen-
de beugels. 

Hoeken
Aan de hand van een speciale hoek-
clips kan de afrastering in elke hoek
geplaatst worden.

Muren
Met de inox muurbevestiging maakt u de 
panelen gemakkelijk vast aan een muur. De 
bevestigingsvijzen worden meegeleverd. 
 

Voetstukken
Voetstukken kunt u stevig vastschroeven 
op een betonnen ondergrond of een 
laag muurtje.

Extra veil igheid
Door enkele schroeven van de beugels na plaatsing uit te boren, 
voorkomt u demonteren door vandalen.

Prikkels boven of onder
Voor een decoratieve afrastering
plaatst u de panelen met de prikkels
naar beneden. Voor meer veiligheid
plaatst u de prikkels naar boven.  Om 
risico’s op ongevallen te vermijden, 
raden wij aan om afrasteringen, lager 
dan 150 cm, te installeren met prikkels 
naar beneden.

Installatie met Bekaclip paal

Voor installatie op hellend terrein zijn langere paallengtes te voorzien dan 
installatie in rechte lijn.



Omhein ingslamel len
• Voor Bekafor® Classic-panelen
• Privacylatten in pvc
• Ruime keuze aan kleuren: groen, anthraciet, 
   houtlook licht en houtlook donker  
• Compatibel met meerdere 3D paneeltypes
• Makkelijk te installeren, zonder gereedschap  
   of schroeven

Assort iment
Voor PANELEN Bekafor® Classic, hoogtes 103, 123,  
153, 173 en 203 cm.

Één set bestaat uit:
• 40 verticale latten
• 2 neusprofielen voor hoogtes 103 en 123 cm

 3 neusprofielen voor hoogtes 153 en 173 cm
 4 neusprofielen voor hoogte 203 cm

• 40 clipsen
• 1 topprofiel

Met één set blindeert u één volledig paneel Bekafor® Classic  
(breedte 200 cm)

Onmiddellijke privacy met  
                   

10 YEAR

Bekafor®Screeno® Line   



5

Bekafor® Screeno® Line installatie 

De installatie-instructies staan op de verpakking.  
 
Voor u begint met de installatie, verzeker u ervan dat:

1.    de locatie niet onderhevig is aan sterke windvlagen (windzones)
 
2.    de palen sterk genoeg zijn

3.    de palen voldoende diep genoeg in de grond geplaatst worden en  
       vastgezet worden met beton

4.    de instructie voor de bevestiging van de panelen aan de palen gevolgd   
       wordt

2

1

3

4

Schuif de verticale latten in de Bekafor mazen tot ongeveer de 
onderste maas.

Schuif de horizontale neusprofielen in het paneel.
(2 voor hoogtes 103 en 123 cm, 3 voor hoogtes 153 en 173 cm 
en 4 voor hoogte 203 cm)

Breng de specifieke clipsen aan op de onderste horizontale 
draad en bevestig de verticale latten in deze clipsen.

Fixeer het topprofiel bovenaan op de verticale latten.

1

2

3

4



Omhein ingslamel len
• Voor Bekafor® Classic-panelen
• Uit geïmpregneerde den wit (naturel)  
   & grijs
• Geen onderhoud nodig
• Te bevestigen met verzinkte
 houtschroefjes of nietjes
 (niet inbegrepen)
• Snel en eenvoudig te installeren

Assort iment
Voor PANELEN Bekafor® Classic, hoogtes 173 en 203 cm.

Één set bestaat uit:
• 40 verticale rechthoekige latjes + 3 extra
• 3 (voor hoogte 173 cm) of 4 (voor hoogte 203 cm) horizontale  
     trapeziumvormige neuslatten. Met één set blindeert u één volledig     
 paneel Bekafor® Classic (breedte 200 cm)

Voor ENKELE POORTEN Bekafor® Classic hoogtes 173
en 203 cm.

• Gebruik een set Collfort latten voor Bekafor Classic panelen, 
    maar kort de horizontale trapeziumlatten in. 

Privacy op maat  
             Bekafor®Collfort

10 YEAR



Betafence Belgium NV – Sales Benelux
Tel: +32 (0)56 73 47 47

www.betafence.be
www.betafence.nl
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Bekafor® Collfort installatie 
De omheiningslamellen van het type Collfort zijn compatibel voor de installatie 
met Bekaclip® en Bekafor® Click palen.

Plaats de horizontale latjes in de 
plooi. Voeg de verticale latjes toe, 
maar nog niet in de buitenste 
mazen.

Schroef of niet de latjes vast ter 
hoogte van de plooi. Hiervoor 
moet je eerst een stip plaatsen ter 
hoogte van elke plooi.

Installeer het paneel aan de paal, 
zoals eerder beschreven. 

Draai de beugels vast (en voor 
de Bekafor® Click paal: klik het 
paneel vast aan de paal). 
 

Voeg de uiterste verticale latjes 
toe en maak ze vast.

Uw installatie is volledig.




