
Aplikace

Nylofor® 2D/2D SuperPanely
Systém Nylofor® 2d & 2d Super  

je kompletní profesionální  

systém oplocení, který zaručuje 

jak extrémní pevnost,  

tak bezpečnost. 

Výhody

Velmi vysoká pevnost

Panely jsou extrémně pevné díky užití tuhých svařovaných prutů ve spojitosti s dvojitými horizontálními dráty. 

Nylofor® 2D Super má extra silný  dvojitý horizontální drát.

Vysoký stupeň bezpečnosti

Nylofor® 2D & 2D Super jsou doporučeny jako oplocení pro aplikace, kde je bezpečnost  nutná. Ta je zaručena 

menším okem a silnými dráty. V kombinaci s jedinečným konceptem systému zastavování míčů Bekasport®  

je ideálním řešením pro oplocení sportovišť a hřišť.

 Velmi vysoká životnost

Technologie povrchové ochrany Betafence zaručuje extra vysokou životnost. Po pozinkování je aplikována 

přilnavá povrchová vrstva pro perfektní spojení s povrchovou plastovou vrstvou z vypalovaného polyesteru  

o tloušťce minimálně 100 mikronů.

kompletní systém

Systém zahrnuje panely různých velikostí ok pletiva a výšek, sloupky s přizpůsobenými  systémy upevnění  

a širokým sortimentem pletiv a vrat. Všechny komponenty zaručují rychlou a profesionální instalaci.

• školy
• dětská hřiště
• parky a sportoviště
• veřejné prostory
• továrny a dílny
• letiště a vojenské prostory
• vhodné zvláště k zabezpečení sportovišť
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Sloupky
Sloupkový systém d
Svařované sloupky s obdélníkovým průřezem 
(60 x 40 x 1,5 mm) s vložkami M6.
Tento systém lze připevnit dvěma způsoby:
– svorkami (typ DL) 
– krycí deskou ve tvaru U (typ D)

Sloupky s objímkami 
Ocelové sloupky s obdélníkovým průřezem o rozměrech 
40 x 60 x 1,5 mm s otvory. 

Obdélníkové objímky: panely jsou připevněny 
k protilehlým stranám sloupku pomocí ocelových 
šroubovacích objímek.

Nerezové objímky: panely se zavěsí na objímky a poté 
připevní k jedné straně sloupku.

Sloupkový systém Bekafix® 
Panely jsou bočně fixovány na sloupky pomocí 
speciálních příchytek z polyamidu nebo oceli 
(bezpečnostní spony). Svařované trubkovité sloupky 
(70 x 45 mm), tvaru „H“ jsou ukončeny plastovou 
krytkou.

Sloupkový systém Bekafix® Super 
Pro střední a vysokou bezpečnost doporučujeme použít 
sloupky Bekafix® Super. Boční upevnění panelů se 
speciálními bezpečnostními kovovými skobami a šrouby. 
Svařované trubkovité sloupky (100 x 54 mm) s průřezem 
tvaru písmene H a otvory pro úmístění/upevnění panelů. 
Sloupky jsou opatřeny plastovou krytkou. 

Technické podrobnosti o různých sloupkových systémech naleznete 
na stránkách v sekci sloupky v tomto katalogu.

Panely
Panely jsou vyrobeny ze svařované těžké sítě, 2500 mm široké a různých 
výšek. Panely jsou vysoce tuhé z důvodu použití dvojitých horizontálních drátů. 
Panely mají svislé hroty 30 mm dlouhé na jedné straně, která může být 
instalovaná na horní nebo spodní část plotu.

Průměr drátu:

Typ horizontalní: vertikální:

Nylofor® 2D 2 x 6 mm 5 mm

Nylofor® 2D Super 2 x 8 mm 6 mm

Standardní oko sítě: 200 x 50 mm
Pro výšku 1030 and 2030 mm: také 200 x 100 mm

Brány
Nylofor® 2D Super systém je doplněn bezpečnostními vysoce kvalitními bránami 
typu Nylofor®, Egidia® nebo Robusta®: jednokřídlé nebo dvoukřídlé brány či 
posuvné brány.

Technika povrchové úpravy
Panely vyrobeny z pozinkovaných prutů. Adhezní vrstva je vložena před 
poplastováním vypalovaným práškovým polyesterem (min. 100 micron)  
pro maximální adhezi. Sloupky jsou pozinkovány zevnitř i zvenku (min.  
vrstva 275 g/m2), v souladu s Euro normou 10326. Následně je aplikována 
adhezní vrstva a pak jsou sloupky poplasto vány polyesterem (min. 60 micronů). 

Barvy 
Zelená  RAL 6005.
Nylofor® 2D Super je k dispozici také v pozinkované verzi.
Další barvy k dispozici na objednávku.

SoRTIMENT NyLofoR® 2d & 2d SUPER

Výška oplocení  
[mm]

Rozměry panelu 
šířka x výška  

[mm]

Výška sloupku  
[mm]

1100 (2) 2500 x 1030 1500

1300 2500 x 1230 1700

1500 2500 x 1430 2000

1700 2500 x 1630 2200

1900 2500 x 1830 2400

2100 (2) 2500 x 2030 2600

2500 (1) 2500 x 2430 3200

(1) ne pro Nylofor® 2D 
(2) pro Nylofor® 2D Super také síť 200x100mm 
(3) ne pro Nylofor® 2D Super

PLoT SE ZAhNUTýM PRodLoUŽENýM RAMENEM NA SLoUPkU SE ČTVERCoVýM PRŮŘEZEM 

Nylofor® 2D

Výška oplocení
[mm]

Rozměry panelu 
šířka x výška  

[mm]

Výška sloupku =  
rovná část + 

zahnutá část 45°

Rozměry sloupku
[mm]

Počet 
úchytek

Hladký povrch Hrubý povrch

1870 390 2500 x 1230 +2500 x 1030 ohnutý panel 2450+370 60 x 60 x 1,50 6+2

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 ohnutý panel 2700+370 60 x 60 x 1,50 6+2

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 ohnutý panel 2700+370 60 x 60 x 1,50 (1) 6+2

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 ohnutý panel 2700+370 80 x 60 x 2,50 (2) 6+2

2270 390 2500 x 1630 +2500 x 1030 ohnutý panel 3000+370 60 x 60 x 1,50 (1) 7+2

2270 390 2500 x 1630 +2500 x 1030 ohnutý panel 3000+370 80 x 60 x 2,50 (2) 7+2

Nylofor® 2D Super

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 ohnutý panel 2700+370 60 x 60 x 1,50 (1) 6+2

2070 390 2500 x 1430 +2500 x 1030 ohnutý panel 2700+370 80 x 60 x 2,50 (2) 6+2

2270 390 2500 x 1630 +2500 x 1030 ohnutý panel 3000+370 60 x 60 x 1,50 (1) 7+2

2270 390 2500 x 1630 +2500 x 1030 ohnutý panel 3000+370 80 x 60 x 2,50 (2) 7+2

(1) Doporučuje se (2) Alternativa


