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Kombinacja stylu,  
wyjątkowej formy i koloru

Bekafor Prestige jest ogrodzeniem ekskluzywnym o nowatorskiej  
estetyce. Jego niewyszukany a zarazem dekoracyjny styl czyni  
z ogrodzenia Bekafor Prestige jedyną i wyjątkową alternatywę dla  
ogrodzenia kutego przy zachowaniu bardzo przystępnych kosztów. 
Solidne i odporne na czynniki atmosferyczne panele mogą być  
umieszczane na podmurówce, montowane na słupkach do  
zabetonowania w ziemi lub na słupach na podstawie. System  
ogrodzenia Bekafor Prestige uzupełnia pełny asortyment furtek.

Panele i furtki Bekafor Prestige są dostępne z dwiema różnymi powłokami. 
Można wybierać między klasycznym kolorem zielonym a metalizowanym 
antracytem. Obie powłoki nie wymagają absolutnie żadnej konserwacji. 
Podwójne pręty poziome sprawiają, że panel jest szczególnie solidny  
i trwały — w duchu najlepszych tradycji jakości Betafence.

Dwa nowatorskie  
rodzaje powłoki
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dystrybutor:

Lista zakupów:

Z Zielony       A Antracyt Z A Z A Z A Z A

panel wysokość [cm] 90 110 130 150

szerokość [cm] 201,5 201,5 201,5 201,5

słupy do zabetonowania [cm] 110 130 150 170

na podstawie [cm] 90 110 130 —

obejma [szt./słup] 2 2 3 3

klipsy narożnikowe [szt./narożnik] 2 2 3 3

elementy mocujące do muru [szt./panel] 2 2 3 3

podstawa  [szt./słup] 1 1 1 —
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Łatwe w montażu ...Asortyment

Furtki Bekafor® Prestige są dostępne w 3 wysokościach, przy szerokości 
100 cm i w dwóch kolorach: zielonym i antracytowym.

Panel

Fur tka

Szerokość Wysokość (A)

100 cm
100 cm
100 cm

110 cm
130 cm
150 cm

Panele Bekafor® Prestige są dostępne w 4 różnych wysokościach,  
przy jednej szerokości standardowej (201,5 cm) oraz w dwóch kolorach: 
zielonym i antracytowym.

Panele Słupki

Patrz: rysunek A B C

Wysokość 90 cm
110 cm
130 cm
150 cm

110 cm
130 cm
150 cm
170 cm

90 cm
110 cm
130 cm

...  z odpowiednimi  
akcesoriami

Bekafor Prestige jest bardzo łatwy w montażu. 
Wystarczy przymocować panele do słupów 
Bekaclip o średnicy 48 mm za pomocą 
obejm montażowych. Ogrodzenie może być 
zabetonowane w ziemi lub zamontowane na 
podmurówce lub na tarasie na podstawie (1). 
Istnieją specjalne elementy (2) przeznaczone  
do mocowania paneli do muru. Klipsy narożnikowe 
pozwalają na montaż paneli w narożach  
i rozwiązywanie innych nietypowych sytuacji (3). 

Akcesoria sprzedawane są oddzielnie.

Montaż skróconych paneli

80 cm


