Detail výrobku

PRÍNOSY
Štýlový
Panel je svojím dizajnom s prekríženými prirodzenými líniami inšpirovaný súčasným trendom
vo výrobe ozdobných plotov nového štýlu. Moderná interpretácia klasického konceptu.
Jednoduchý a čistý dizajn
Štvorcové tyče tohto panelu oplotenia ponúkajú vyváženú estetiku a jasný, výrazný vzhľad.
Elegantná montáž
Tento nový panel si vďaka takmer neviditeľným úchytom zachováva elegantný vonkajší vzhľad
a taktiež sa jednoducho montuje vďaka nášmu kompatibilnému radu stĺpikov Bekafix.

Úroveň bezpečnosti

Použitie
REZIDENČNÁ OBLASŤ

NÍZKA

VYSOKÁ

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A BUDOVY

Funkčnosť

Technológia povrchovej úpravy

Panely
Panely majú šírku 2400 mm a sú k dispozícii vo viacerých výškach
v rozmedzí od 1000 do 2000 mm. Prekrižujúce sa vertikálne tyče so
štvorcovým prierezom sú privarené na oboch stranách horizontálnych tyčí.
Medzery medzi vertikálnymi trubkami sú najviac 110 mm
Profil obdĺžnikových horizontálnych tyčí: 40 x 20 mm
Profil štvorcových vertikálnych tyčí: 20 x 20
mm

Zváraný panel je ošetrený žiarovým zinkovaním a pokrytý vrstvou
polyesteru (PES) (min. hrúbky 60 mikrometrov). Stĺpiky Bekafix sú
pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany a pokryté vrstvou polyesteru
(PES) (min. hrúbky 60 mikrometrov).
Príslušenstvo
K dispozícii je nasledovné montážne príslušenstvo:
• úchyty (plastové) s maticami a skrutkami z nerezovej ocele
• pätky
• rohové úchyty na montáž panelov pod uhlom
• čiapky na uzavretie vertikálnych tyčí

Stĺpiky a upevnenie
Stĺpiky Bekafix
Panely CreaZen sa inštalujúna stĺpiky Bekafix.
Panely je možné jednoducho pripevniť ku
stĺpikom pomocou špeciálnych úchytov.

Farby
Antracit RAL 7016. Ďalšie farby na požiadanie

Brány
Ploty CreaZen je možné skombinovať s bránami CreaZen, ktoré sú
k dispozícii ako jednokrídlové a dvojkrídlové.

Výška oplotenia
[mm]

Rozmery panelov (šírka x výška)
[mm]

Výška stĺpika do betónu
[mm]

Výška stĺpika na pätky
[mm]

Počet objímok
na 1 stĺpik

1000

2400 x 1000

1475

1075

4

1200

2400 x 1200

1675

1275

4

1500

2400 x 1500

1975

1575

4

1700

2400 x 1700

2175

1775

4

2000

2400 x 2000

2575

2075

4

15

Panely

SORTIMENT PANELOV CREAZEN

