
Pielietojums

Securifor® 2D/2D VarimeshPaneļu žogs
securifor® 2D sistēma ir unikāla 

sistēma, kurā īpaša stingrība  

un aizsardzība ir savienota  

ar estētisku dizainu.

PriekšroCīBas

Drošība

Securifor® 2D ir maksimāli stingrs, sametināta žoga panelis, piešķirot vislielāko aizsardzību un neatstājot lielu 

ietekmi uz vidi. Žogs, kurā ir grūti ieāķēt pirkstus, profils apvieno no pārkāpšanas un pārgriešanas aizsargātu, 

neaizklājošu skatu un izturīgu pret vandāļu izlēcieniem. 

Paneļu stingrību tāpat palielina papildus 6 mm vertikālas stieples un divkāršas 4 mm horizontālas stieples, 

ierīkotas 150 mm centros, iekšējā paneļa pusē. Nelielo žoga actiņu un liela caurmēra stiepļu dēļ ir nepieciešams 

daudz laika, lai ar vienkāršiem rīkiem būtu iespējams pārgriezt paneli. 

Šis produkts ideāli der lietošanai tur, kur nepieciešama īpaša stingrība un izvietošana pakāpēs.

Pretestība vandāļu izlēcieniem 

Aizsardzība no pārkāpšanas: grūti satvert stieples.

nepamanāms

Vidi maz ietekmējošs izskats, lieliska caurredzamība, kura ir svarīga lietojot CCTV.

ilgmūžīgums

Nav nepieciešama liela uzraudzība, ilgmūžīgums, kuru sniedz augstas kvalitātes pārklājums.

• Ražošanas vietām
• Noliktavām
• Neaizsargātajām industrijām
• Augsta riska zonām
• Cietumiem
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Stabiņi
securifor® taisnstūrveida profila stabiņu sistēma  
80 x 60 x 2,5 mm vai 120 x 60 x 3 mm (atkarībā no staba 
garuma). Stabos ir iebūvēta viena M8 skrūvveidīgu 
iestarpinājumu rinda. Paneļi ir piestiprināti, izmantojot 
īpašus stiprinājumus vai uzlikas un vienvirziena skrūves 
visā garumā. 

Bekafix® super stabiņu sistēma  
Paneļi ir sāniski piestiprināmi pie stabiņiem, izmantojot 
speciālus metāla aizsargājošus skavas ar skrūvēm. 
Sametināti, cauruļveida, H formas stabiņi (100 x 54 mm) 
ar iepriekš izurbtām atverēm paneļu ielikšanai/
stiprināšanai. Stabiņi ir piegādājami ar plastikāta uzgali. 
Paneļi ir sāniski piestiprināmi pie šiem jaunajiem 
stabiņiem, izmantojot speciālus sienas stiprinājumus un 
vienvirziena skrūves.  

Bekasecure® stabiņu sistēma 
Bekasecure® stabu dizains un augstas izturības tērauds 
garantē īpaši drošu un viegli iebūvējamu sistēmu. 
Stabos tiek iebūvēti dubulta intervāla caurumi  
10 x 20 mm, bet plāksnes tiek stiprinātas ar vienmērīgu 
pārklāšanas plāksni un specifiskām aizsargājošām 
bultskrūvēm. 
Staba profils: 140 x 135 x 4 mm 

Lai iegūtu tehnisko informāciju par dažādām stabiņu 
sistēmām: izvēlieties konkrētas lappuses par stabiņiem, šī kataloga izvēlnē.

Paneļu žogs Securifor® 2D
Tīkla raksts (H x W):

76,2 mm (3“) x 12,7 mm (0,5“), sametināts ikvienā 
savienojuma punktā.
Horizontālas stieples: 4 mm caurmērs 12,7 mm centros, 
ārpusē un nenotrūkstošas 4 mm divkāršas stieples 
152,4 centros, iekšpusē.
Vertikālas stieples: 6 mm caurmērs 76,2 mm centros.

Sametināta savienojuma stingrība: 
–  50% stieples stiepšanas minimālās stiprības robežas
– Stiepšana: 540-690 N/m2

Paneļu žogs Securifor® 2D Varimesh
Tīkla raksts (H x W):

12,7 mm x 76,2 mm – 0 – 1221,2 mm
25,4 mm x 76,2 mm – 1221,2 – 2135,6 mm
50,8 mm x 76,2 mm – 2135,6 – 2999,2 mm
12,7 mm x 76,2 mm – 2999,2 – 3052 mm
Horizontāla stieple: 4 mm diametra 12,7 mm centros  
un 4 mm dubultā stieple ar pārāvumiem 152,4 centros, 
iekšējā augšpusē. Vertikālā stieple: 6 mm diametra, 
76,2 mm centros. Metināšanas šuves stiprums: 50% no 
stieples minimālā stiepšanas stipruma. 
Stiepšanas intervāls: 540-690 N/m2

Uz 3048 mm Securifor® 2D Varimesh paneļu žoga virsmas var iebūvēt 
Securifor® 2D paneļu žogu, kuru žogs būtu sekojošs: 50,8 mm x 76,2 mm.

Pārklājuma metode
Paneļi izgatavoti no cinkotas stieples. Ideālas saķeres ar poliestera 
pārklājumu (mazākais 100 mikronu) nolūkos, uzklāts savienojošais slānis. 
Stabiņi pārklāti ar poliestera pulveri ar cinkotu pamatu atbilstoši Eiropas 
standartam 10326 (mazākais 60 mikronu).

Krāsas 
Zaļa  RAL 6005.
Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

seCurifor® 2D sortiMents

Securifor® 2D paneļi

Žoga augstums  
[mm]

Paneļa izmēri, 
augstums/platums 

[mm]

Kopējais garums 
[mm]

2000 2520,6 x 1985,2 2600

2400 2520,6 x 2442,4 3100

3000 2520,6 x 3052,0 3700

Citi augstumi pēc pieprasījuma

sortiMent seCurifor® 2D VariMesH

Securifor® 2D Varimesh paneļi

Žoga augstums  
[mm]

Paneļa izmēri, 
augstums/platums 

[mm]

Kopējais garums 
[mm]

3000 2520,6 x 3052 3700

4000 2520,6 x 3052 + 918,4 4800

5000 2520,6 x 3052 + 1832,8 7000

5800 2520,6 x 3052 + 2747,2 7000


