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Palen
Ideaal systeem om sportterreinen af te rasteren en te beveiligen, mede door de 
geluidsdempende eigenschappen. 

 Bekasport palen 

Compatibele producten

• Nylofor 2D Super

TROEVEN
• Het Bekasport paalsysteem is beschikbaar voor ballenvangers tot 6m. 

• Het gebruik van Nylofor 2D Super panelen maakt het totaalsysteem extreem stevig. 

• De gepatenteerde geluidsdempende klemmen beperken enorm het geluid, veroorzaakt door 

impact op de afrastering. 

• het Bekasport systeem heeft een officieel certificaat dat het geluidsdempend effect bewijst 

(op aanvraag verkrijgbaar).

• Nylofor 2D Super panelen met mazen 200 x 50 mm en 200 x 100 worden gecombineerd. 

Profiel
• Rechthoekige buis
• Voorzien van sleutelgatvormige gaten om de panelen te bevestigen d.m.v. specifieke klemmen
• Kunststof paaldop
• Paalsecties: 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 120 x 50 mm afhankelijk van de paallengte. 
• I/V: zie onderstaande tabel. 

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een adhesielaag aangebracht voor 
een perfecte hechting met de polyestereindlaag van min. 100 microns.
De palen zijn vuurverzinkt volgens ISO 1461; Bekasport palen met:
- wanddikte 3 mm: 55 microns (395 g/m2)
- wanddikte 4 mm: 70 microns (505 g/m2)
Nadien worden de palen geplastificeerd (polyester).

Toebehoren
De rechthoekige palen (standaard groen RAL 6005) zijn voorzien van geluidsdempende kunststofklem-
men, metalen geplastificeerd afdekplaatje en bout M8 x45. . Dankzij een speciale uitsparing in de 
paal worden deze klemmen in de paal opgehangen. Dit betekent dat de klem een hulpstuk is bij het 
ophangen van de panelen. Na het ophangen worden de panelen aan de Bekasportpaal bevestigd d.m.v. 
speciale metalen klemmen. 

ASSORTIMENT BEKASPORT PALEN

Afmetingen paneel Nylofor 2D Super 

B x H mm

Afmetingen paal 

mm

Hoogte ballen-

vanger

mm

Maas  

200 x 50 mm 

B x H mm

Maas  

200 x 100 mm 

B x H mm

Aantal klemmen  

per paal

Lengte paal 

mm

Profiel paal 

mm

I/V

cm3

3100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 80 x 50 x 3,0 15,29
4100 2500 x 2030 + 2500 x 2030 12 4800 80 x 50 x 3,0 15,29
5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3,0 21,29
6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4,0 35,64

Kleuren
Groen RAL 6005. 
Andere kleuren: op aanvraag.

set 1

set 2
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