
Zastosowanie

Panele
Bekafor® Prestige to ekskluzywny 

i dekoracyjny system panelowy, 

który idealnie chroni dom i ogród. 

Bekafor® Prestige to doskonała  

alternatywa dla ogrodzenia  

kutego. 

Bekafor® Prestige 

Zalety

Dekoracyjność 

Bekafor® Prestige to dekoracyjny system panelowy dla zabudowy jednorodzinnej: ekskluzywne 

ogrodzenie o wyszukanych cechach estetycznych. Dzięki unikalnym łukom stalowym  

Bekafor® Prestige jest elegancką alternatywą ogrodzenia kutego. Nie wymaga konserwacji.

Łatwy montaż 

Bekafor® Prestige montuje się łatwo za pomocą słupów i akcesoriów Bekafor® Classic. 

rozwiązanie dla każdej sytuacji 

Różna wysokość paneli i szeroka gama dopasowanych słupów, obejm i akcesoriów (podstawy, 

klipsy narożne i elementy mocujące do ściany) stanowią rozwiązanie dla każdej sytuacji.  

System można montować na podmurówce lub na betonowej posadzce. 

• Zabudowa jednorodzinna
• Osiedla mieszkaniowe
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Panel 
Bekafor® Prestige to sztywny, zgrzewany panel wykonany z drutów  
ocynkowanych. Panel powlekany jest następnie proszkiem poliestrowym. 
Podwójne, poziome druty dodatkowo wzmacniają panel i zwiększają  
jego trwałość. 
Rozmiar oczka: 200 x 65 mm 
Średnica drutu: 5 mm 

Słupy
System słupów Bekaclip® (str. 73)
Panele Bekafor® Prestige można montować przy pomocy słupów Bekaclip® 
(średnica 48 mm, grubość ścianki 1,5 mm). Panele można łatwo  
przymocować do słupów przy pomocy specjalnych obejm Bekafor®. 

Akcesoria 
Dostępne akcesoria: 
– do bezpośredniego mocowania do ściany (elementy mocujące do ściany) 
– do montażu słupów na betonowym podłożu (podstawy) 
– montażu paneli w narożnikach (klipsy narożnikowe) 

Bramy
Bekafor® Prestige to kompletny system, który uzupełniają furtki 
Bekafor® Prestige oraz bramy Decofor®.

Technologia powlekania 
Panele wykonane są z drutów stalowych ocynkowanych, które są następnie 
malowane proszkiem poliestrowym (min. 100 g/m2).
Słupy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz  
(min. powłoka cynku 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. 
Słupy następnie malowane są proszkowo – minimalna grubość powłoki 
poliestrowej wynosi 60 mikrometrów. 

Kolory (str. 2)
Zielony  RAL 6005, antracytowy  BF 7016M.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

SySteM Bekafor® PreStIGe

Wysokość  
ogrodzenia 

[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys. *

[mm]

Wysokość słupa  
do zabetonowania

[mm]

Wysokość słupa  
do podstawy 

[mm]

Liczba obejm  
na słup

Liczba klipsów narożnych 
na słup

Liczba mocowań  
do ściany

900 2015 x 886 1100 900 2 2 2

1100 2015 x 1086 1300 1100 2 2 2

1300 2015 x 1286 1500 1300 3 3 3

1500 2015 x 1486 1700 — 3 3 3

* w środku panela


