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Bekafix® Ultra 
palen 

Productdetail

Palen
Geprofileerde palen, (gebaseerd op Bekafix), uitermate stevig voor gemiddelde 
tot hoge veiligheidstoepassingen. Excellente prijs-kwaliteitsverhouding. 

Profiel
• I-vormige, geprofileerde paal met sectie 70 x 44 mm, wanddikte 1,75 mm
• Met centrale gaten om de 15 cm, voor extra beveiliging met specifieke metalen bevestigingsklemmen, 

bouten en afbreekmoeren.
• Met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen d.m.v. bevestigingsklemmen.
• I/V: 7,29 cm³ | Rekgrens : 550 MPa | Relatieve sterkte Bekafix Ultra : 401 t.o.v. 132 voor Bekafix palen
• Paaldop met haak voor eenvoudige installatie van de panelen.

Bedekkingsprocédé
Magnelis®: In- en uitwendig verzinkt (310g/m2 beide zijden gecombineerd) en polyester 
geplastificeerd (min. 100 microns).

Toebehoren (zelfde als voor Bekafix palen)
• Veiligheidsbevestigingssysteem: geplastificeerde metalen klem;  

optioneel: inox slotbout M6 x 50 mm en afbreekmoer
• Bekafix installatietang
• Specifieke bevestigingsklem voor installatie van Securifor panelen
• Voetstuk voor installatie op betonnen ondergrond
• Verbindingsstuk/schuine opstand voor Nylofor paneel.
• Enkele of dubbele opstand

Kleuren
Groen RAL 6005, zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016 en wit RAL 9010.
Andere kleuren: op aanvraag.

TROEVEN
Met de Bekafix Ultra paal worden alle voordelen van de standaard Bekafix paal behouden. Door 
de inertie en type staal aanzienlijk te verhogen is het toepassingsgebied veel breder geworden

• Snelle installatie

• Betonplaten kunnen tussen de palen geïnstalleerd worden. Geen betonplaathouders meer 

nodig.

• Zelfde toebehoren als de Bekafix toebehoren

• 10 jaar garantie in extreme omstandigheden

ASSORTIMENT BEKAFIX® ULTRA PALEN
Paneelhoogte 

mm
Paallengte 

mm Aantal bevestigingen per tussenpaal Aantal bevestigingen per eindpaal

1930* 2475 8 4
2030 2575 8 4
2430 3175 8 4
3000 3775 10 5
4000 4775 12 6

* Dezelfde paal kan worden gebruikt voor installatie in beton en op voetplaat.
Andere hoogtes op aanvraag 

Compatibele producten

• Alle Nylofor panelen (boven 
elkaar geplaatst tot 4 m)

• CreaZen panelen
• Alle Securifor panelen tot 3 m


