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Beveiligingsniveau FunctionaliteitenToepassingen

TROEVEN

Zeer lange levensduur
De bedekkingstechnologie van Betafence is van topkwaliteit en staat borg voor een extra 
lange levensduur. De panelen zijn verzinkt, gepuntlast en geplastifi ceerd (PVC).  Een specifi eke 
adhesielaag is aangebracht om een perfecte hechting met de PVC eindlaag te garanderen.

Excellente prijs/kwaliteitsverhouding
Nylofor 3D Pro XL is een stevig en kwaliteitsvol product dat wordt aangeboden tegen een 
aantrekkelijke prijs. 

Snelle installatie
Door hun lengte van 3 m kunnen de Nylofor 3D Pro XL-panelen snel en makkelijk geïnstalleerd 
worden. 

Stevig
Zwaar gelaste gaaspanelen met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen staan borg 
voor een maximale stevigheid. 

LOW HIGHLAAG HOOG

Nylofor® 3D Pro XL 
Paneelsystemen
De Nylofor 3D Pro XL is een afrasteringssysteem met panelen van 
3 m die perfect geschikt zijn voor afrasteringen over langere afstand.
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    Panelen
De Nylofor 3D Pro XL-panelen hebben een breedte van 3000 mm en een 
hoogte van 1230 tot 2430 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale 
prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder te plaatsen.
De horizontale versterkingen geven de panelen extra stevigheid mee.
De mazen zijn 200 x 50 mm, de mazen aan de versterkingen zijn 
100 x 50 mm. De diameter van de draad bedraagt 5 mm.

Poorten
De panelen kunnen makkelijk worden gecombineerd met de standaard 
draai- en schuifpoorten Robusta.

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden.
Een voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting van de
PVC-eindlaag.
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m² – beide zijden
samen) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag
aangebracht en worden ze geplastifi  ceerd (min. 60 microns). 
De Bekafi x Ultra palen zijn Magnelis in-en uitwendig verzinkt (Zink-alu-
magnesium legering) (min.310 g/m², beide zijden gecombineerd) en 
polyester gecoat (min.100 microns).

Kleuren 
Nylofor 3D Pro XL is beschikbaar in groen RAL 6005.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D PRO XL

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen
B x H mm

Aantal versterkingen per paneel Paallengte*
mm

1230 3000 x 1230 2 1800

1530 3000 x 1530 3 2100

1730 3000 x 1730 3 2400

1930 3000 x 1930 3 2500

2030 3000 x 2030 4 2700

2430 3000 x 2430 4 3100

* Aangepaste paallengtes voor Bekafi x palen

Palen en bevestiging
Vierkante palen
De panelen worden op de voorzijde van de 
palen bevestigd door middel van klemmen 
en veiligheidsbouten. De gelaste vierkante 
buispalen (60 x 60 mm) zijn voorzien van 
inserts voor de bevestiging van de panelen en 
hebben een kunststof afsluitdop.

Bekafi x palen
De panelen worden zijdelings bevestigd op de 
palen en zijn beveiligd met antivandalisme-
veiligheidsbevestigingsklemmen. De gelaste 
buisvormige palen in H-profi el (70 x 44 mm) 
zijn voorzien van een kunststof paaldop.

Bekafi x Ultra palen
Voor medium of hoge veiligheidstoepassingen 
worden Bekafi x Ultra palen aanbevolen.
Zijdelingse bevestiging van de panelen d.m.v. 
specifi eke metalen veiligheidsbevestigings-
klemmen met slotbout en afbreekmoer.
Gelaste palen (70 x 44 mm, wanddikte 1,75

  mm) in H-profi el met uitsparingen voor het   
  bevestigen van  de panelen. Voorzien van een   
  kunststof afsluitdop. Hogere inertie en type   
  staal dan Bekafi x palen. Rekgrens: 550 MPa;   
  relatieve kracht: 401. Magnelis en polyester   
  gecoat.

Voor technische details over de verschillende paalsystemen : cfr.specifi eke 
pagina’s verder in deze catalogus.

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.

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.
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