
Productdetail

Beveiligingsniveau Functionaliteiten

Nylofor® 3D  
Essential

Paneelsystemen
Nylofor 3D Essential is een kwalitatief afrasteringssysteem met panelen van 

2,5 meter breed, voor een professionele en kostenefficiënte installatie. 

TROEVEN

Lange levensduur
De bedekkingstechnologie van Betafence is van topkwaliteit en garandeert een lange levensduur. 
Na de verzinking wordt een specifieke adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de 
PVC-laag. 

Uitstekende verhouding prijs/kwaliteit  
Nylofor 3D Essential biedt kwaliteit en stevigheid tegen een lage kostprijs. 

Volledig systeem
Het systeem omvat panelen van verschillende hoogtes, bevestigd op vierkante Nylofor of Bekafix 
palen, met een specifiek bevestigingssysteem. Een uitgebreid assortiment van innovatieve draai- en 
schuifpoorten maakt de afrastering helemaal af. 
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    Panelen 
De panelen hebben een breedte van 2500 mm en zijn beschikbaar in 
verschillende hoogtes, van 1030 tot 1930 mm. De panelen zijn aan één 
zijde voorzien van verticale prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder 
te plaatsen. 
De horizontale versterkingen geven de panelen extra stevigheid mee. 
Mazen: 200 x 50 mm
Mazen van de versterkingen: 100 x 50 mm
Horizontale draaddiameter: 5 mm 
Verticale draaddiameter: 4 mm

Poorten
Het Nylofor 3D Essential-systeem is helemaal af en veilig met 
hoogtechnologische enkele of dubbele draai- of schuifpoorten van het 
type Robusta. 

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een voorbehandelings- 
proces garandeert een perfecte hechting van de PVC-laag op het opper- 
vlak van het product. 
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide 
zijden samen), volgens Euronorm 10326. Daarna wordt een adhesielaag 
aangebracht en vervolgens worden de palen met polyester gecoat  
(min. 60 micron).

Kleuren
Groen RAL 6005
Antraciet RAL 7016

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D ESSENTIAL

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen (breedte x hoogte)
mm

Aantal 3D versterkingen 
per paneel

1030 2500 x 1030 2

1230 2500 x 1230 2

1530 2500 x 1530 3

1730 2500 x 1730 3

1930 2500 x 1930 3

Palen en bevestiging
Bekafix palen
De panelen worden zijdelings aan de palen 
bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit 
polyamide of metalen veiligheidsklemmen. 
De gelaste buisvormige palen in H-profiel 
(70 x 44 mm) zijn voorzien van een kunststof 
afsluitdop. 

Vierkante Nylofor palen
De panelen worden op de voorzijde van 
de palen bevestigd d.m.v. klemmen en 
veiligheidsbouten. De gelaste vierkante 
buispalen (60 × 60 mm x 1,50 mm) zijn 
voorzien van inserts voor de bevestiging van 
de panelen en hebben een kunststof  

            afsluitdop.  


