
Pielietojums

Barofor®Paneļu žogs
radīts, lai izmantotu, kad

vislielākā uzmanība tiek pievērsta

aizsardzībai, drošībai un robežu

noteikšanai. tas lietojamas

rūpnieciskas nozīmes ēkām,

komunālo pakalpojumu

uzņēmumos, stadionu, publiskas

nozīmes ēku, privātīpašumu,

skolu, parku un bērnu spēļu

laukumu nožogošanai.

PriekšroCīBas

stingrums

Īpašu stingrumu garantē unikāli, lokšņu tipa profili ar tukšu vidu, virsējie un apakšējie stieņi  

ar piemetinātām vertikālām caurulītēm.

estētiskais izskats

Lietojot paneļus, iespējams veidot izturīgu, krāšņu un elegantu apdari. Ieteicami profesionālai nožogošanai, 

radot un saglabājot nevainojamu dizainu. Paneļu stabiņi un vārti radīti tiecoties saglabāt tādu pašu detalizētības 

pakāpi. Šie žogi iedalāmi pie profesionāliem, mūsdienīga dizaina žogiem.

Drošība

Visas sistēmas atbilst augstākajiem standartiem nožogojot parkus, skolas un spēļu laukumus.

Viegla montāža

Sistēma radīta tā, lai to būtu viegli ierīkot, bet visas sastāvdaļas viegli savienot un paslēpt. 

• Ražošanas ēkām  
• Sabiedriskajām ēkām 
• Bērnu rotaļu laukumiem  
• Skolām  
• Parkiem  
• Komerctelpām
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Paneļi
Iespējams iegādāties 4 dažādu veidu paneļus, kuru augstums ir no 1 m līdz 
2,4 m. Visi paneļi izgatavoti no lokšņu profila ar tukšu vidu stieņiem ar apaļām 
un vertikāli ejošām caurulītēm ar kvadrātveida šķērsgriezumu. Tiecoties 
apmierināt vizuālā dizaina radīšanas un aizsargājošo funkciju izpildes prasības, 
iespējams iegādāties dažādu stilu žogus. Izliektas virsdaļas vislabāk lietot tad, 
kad drošība ir pati svarīgākā, piemēram, iežogojot bērnu spēļu laukumus. Tur, 
kur nepieciešama aizsardzība, iespējams lietot apaļa vai romba šķērsgriezuma 
taisnas caurulītes ar leņķī nogrieztām virsdaļām, kuras neļauj pārkāpt.

Stabiņi
Stabi ir izgatavoti no 60 x 60 x 2 mm šķērsgriezuma tērauda caurules. 
Augšējā to daļa ir pārklāta ar plastika vāciņiem.
 
Vārti
Barofor® taisnstūra un apaļas sliedītes var labi integrēt ar vienkārtas un 
divkārtas atveramiem Egidia® vārtiem. Barofor® Deco sliedīšu sistēmai tiek 
ražoti speciāla sortimenta vienkārtas un divkārtas atveramiem vārti.

Krāsas 
Zaļa  RAL 6005, balta  RAL 9010 un melna  RAL 9005.
Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

Unikāla piestiprināšanas sistēma
Ikvienā horizontāla stieņa galā ir melna poliamīda starplikas, kuras ar stabiņu 
savienojamas lietojot stiprināšanas skrūves. Iespējami dažādi starpliku, galējo 
un stūra stabiņu varianti.

Pārklājuma metode
Paneļu žogs ir izgatavotas no loksnes tukšiem sektoriem, kas pēc 
izgatavošanas tiek cinkoti mērcēšanas veidā un pārklāti ar poliesteru. 
Stabi tiek izgatavoti no cinkota tērauda, kas ir pārklāts ar poliesteru. 
Barofor® margas standartā ir pieejamas galvanizētas. 
 
Nostiprināšana
Iebūvējot stabus betona sienā ir nepieciešams nodrošināt, lai stabā nepaliktu 
ūdens.

Barofor® PaneĻi

Sortiment Barofor® Square

Žoga garums 
[mm]

Paneļa žoga, platums x augstums 
[mm]

Trubas izmērs
[mm]

Stabiņa augstums 
[mm]

1500 2520 x 1500 25 x 25 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25 x 25 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25 x 25 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25 x 25 x 1,50 3200

Sortiment Barofor® Round

Žoga garums 
[mm]

Paneļa žoga, platums x augstums 
[mm]

Trubas izmērs
[mm]

Stabiņa augstums 
[mm]

1500 2520 x 1500 26 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 26 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 26 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 26 x 2,00 3200

Sortiment Barofor® Deco

Žoga garums 
[mm]

Paneļa žoga, platums x augstums 
[mm]

Trubas izmērs
[mm]

Stabiņa augstums 
[mm]

1000 2520 x 1000 20 x 1,50 1500

1200 2520 x 1200 20 x 1,50 1700

1500 2520 x 1500 20 x 1,50 2100

Gala staba savienojumi 

Savienojumi 90° stūriem

Starpas staba savienojumi

Savienojumi ir pieejami platiem leņķiem virs 140°


