
Pielietojums

Paneļu žogs
Bekafor® Classic ir izturīga

un klasiska paneļu žoga sistēma 

namu un dārzu aizsardzībai. 

Bekafor® Classic 
PriekšroCīBas

ilgmūžīgums

Šī sistēma izceļas ar jau apstiprinātu kvalitāti un ilgu kalpošanas laiku. Paneļi ir izgatavoti no 

cinkota tērauda stieņiem, vēlāk pārklāti ar plastiku, kas izceļas ar ļoti labu saķeres spēju. 

Viegla uzstādīšana

Pilna vairāku augstumu paneļu un ērtu stabiņu sistēma, ieliktņi, piederumi (atbalsta plāksnes, 

stūru piespiedēji un sienas fiksatori) un vārti ļauj sistēmu uzstādīt nestandarta vietās. 

Šo sistēmu iespējams ierīkot pat sienā vai betona grīdā.

Moderna un vienkārša konstrukcija

Saplūstot ar dārzu, Bekafor® Classic sistēma ļauj justies mierīgi un droši. Pašu sistēmu veido 

vienkārša konstrukcija. Īpaša paneļu izturība palīdz uzticami nožogot jūsu vēlamo platību.  

Vienā paneļu pusē ir vertikālo stieņu galiņi, kurus uzliekot uz augšu, žoga aizsargājošās īpašības 

vēl vairāk pastiprinās. Paneļiem ir iespējami pildījumi, lai radītu nepieciešamo privātuma līmeni 

(Bekafor® Collfort un Bekafor® Nevada).

• Dzīvojamās ēkas
• Dzīvojamie rajoni
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Panelis
Paneļu platums līdz 2000 mm, bet to augstums robežās no 630 līdz  
2030 mm. Paneļiem ir 30mm vertikāli stiepļu gali, kurus iespējams novietot 
gan augšpusē, gan lejā.
Horizontālā šķautne panelim piešķir īpašu izturību. 
Acs lielums: 100 x 50 mm
Stieņa diameters: vertikālā: 4 mm; horizontālā: 4,5 mm

Stabiņi
Bekaclip® stabu sistēma 
Bekafor® Classic paneļus iespējams iekārtot ar metāla Bekaclip® stabiņiem, 
(diametrs – 48 mm, sieniņas biezums – 1,50 mm). Izmantojot speciālus 
Bekafor® fiksatorus, paneļus iespējams viegli piestiprināt pie stabiņiem.
Bekafor® Click stabu sistēma 
Bekafor® Classic paneļi ir labi saderīgi ar Bekafor® Click stabu sistēmu.  
Šai unikālajai stabu koncepcijai ir skavas, kas ir paredzētas paneļu 
piestiprināšanai pie stabiem. Līdz ar to, standarta uzstādīšanai piederumi vai 
darba rīki nav nepieciešami.

Vārti
Bekafor® Classic sistēma ir pilnīgi pabeigta, tajā ir vienas vērtnes un divu 
vērtņu Bekafor® Classic vārti.

Pārklājuma metode
Paneļi izgatavoti no cinkotiem stieņiem. Iepriekšējās apstrādes process 
nodrošina nevainojamu PVC pārklājuma saķeri ar produkta virsmu. 
Stabiņu iekšējās un ārējās puses ir cinkotas (mazākais – 275 g/m2 saliekot 
abas puses kopā) saskaņā ar Eiropas standartu 10326.
Pēc tam tiek uzklāts līmējošais pārklājums un visbeidzot stabi tiek pārklāti ar 
poliefīru (vismaz 60 mikronu). 

Piederumi
Iespējams iegādāties vairākus piederumu veidus:
–  paneli piestiprināt tieši pie sienas (sienas fiksatori).
–  stabiņus ielikt betona grīdā vai sienā (pamata plāksnes).
– paneļus ielikt stūrī ar stūra piespiedējiem.

Krāsas 
Zaļa RAL 6005, balta RAL 9010, metāliskā antracīta BF7016M.

Bekafor® ClassiC sortiMents
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Atbalsta plāksnē montējamā 
stabiņa augstums 
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Bekaclip® stabi
Staba fiksējošo elementu skaits

Bekafor® Click stabiņi

630 2000 x 630 1100 700 2 Bez piederumiem.

1030 2000 x 1030 1500 1100 2 Bez piederumiem.

1230 2000 x 1230 1700 1300 3 Bez piederumiem.

1530 2000 x 1530 2000** — 3 Bez piederumiem.

1730 2000 x 1730 2300 — 4 Bez piederumiem.

2030* 2000 x 2030 2500 — 4 Bez piederumiem.

* Netiek ražoti baltā krāsā RAL 9010
** Bekaclip® 2100 mm antracite




