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Panele
Idealny system do grodzenia  

i ochrony obiektów sportowych.

Bekasport®

Zalety

Bekasport® dostępny jest do wysokości 6 m.

Dzięki zastosowaniu paneli Nylofor® 2D Super system jest niezwykle stabilny.

Zastosowanie wkładek neoprenowych przyczynia się do redukcji hałasu generowanego przez drgające 

ogrodzenie.

Słupy 
Słupy o przekroju prostokątnym (standardowo w kolorze zielonym RAL 6005) są wyposażone w plastikowe 
wkładki dźwiękochłonne. 
Dzięki specjalnym uchwytom na słupach klipsy stanowią zarazem narzędzie montażowe i ułatwiają 
instalowanie paneli. Po zawieszeniu panel mocuje się do słupa Bekasport® przy pomocy dostosowanych 
stalowych złączek (kolor standardowy zielony RAL 6005). 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Panele 
Nylofor® 2D Super 
Do 2 m wysokości oczko: 200 x 50 mm 
Od 2 m wysokości oczko: 200 x 100 mm 

Technologia powlekania
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2). Zastosowany proces przygotowania 
powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Po ocynkowaniu elementy 
powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów). Słupy są 
ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 
10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory (str. 2) 
Zielony  RAL 6005. Ocynk ogniowy i inne kolory dostępne na zamówienie. 

• Place zabaw 
• Boiska sportowe

SySteM BekaSPort®

Wysokość 
ogrodzenia 

[mm]

Wymiary paneli Nylofor® 2D Super Wymiary słupa

Oczko 200 x 50
szer. x wys.

[mm]

Oczko 200 x 100
szer. x wys.

[mm]

Liczba złączek 
na słup

Wysokość
[mm] 

Profil
[mm]

3100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 70 x 50 x 2,00

4100 2500 x 2030 + 2500 x 2030 12 4800 80 x 50 x 3,00

5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3,00

6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4,00


