®

O-LOX Super
palen

Palen
Stevig palensysteem met afdeklat zodat u het systeem kunt combineren met Screeno Wave
privacystrips of met een bevestigingsplaat of vlinderfixator van roestvrij staal voor hogere
(sport)omheiningen.

TROEVEN

Productdetail

•

Sterk en rigide palensysteem dat kan worden gecombineerd met privacystrips of

•

Paalsysteem geschikt voor omheining van maximaal 4 m hoog

•

Stappen van 200 mm zijn mogelijk

Profiel
•
Palen zijn voorzien van inserts om de 200/400 mm.
•
Voorgemonteerde polyamide klemmen dienen ter ondersteuning van de panelen en worden
bevestigd in de M8 inserts
•
Paaldoorsnede: 120 x 40 mm
•
Plaatdikte: 2 mm
•
I/V = 17,34 cm³
•
Palen zijn standaard voorzien van een paaldop

O-Lox Super palen met afdeklatten in
combinatie met Screeno Wave

Toebehoren
•
Voor combinatie met Screeno Wave
- Vlakke afdeklatten 40 x 4 mm + inox bouten M8 x 40 mm
•
Voor hogere afrasteringshoogtes (sporttoepassingen)
- Roestvrije stalen bevestigingsplaatjes 30 x 30 mm + inox bouten M8 x 40 mm of
- vlinderfixator + inox bouten M8 x 40 mm
•
Hoekklemmen
Coatingprocedé
In- en uitwendig gegalvaniseerd (275 g/m2 - beide zijden samen) en geplastificeerd (min. 60 micron)

Product detail
O-Lox Super palen met inox
bevestigingsplaatjes 30 x 30 mm +
inox bouten M8 x 40 mm

Kleuren
Standaard verkrijgbaar in gegalvaniseerde, groene (RAL 6005), antraciet grijze (RAL 7016) en
steengrijze (RAL 7030) uitvoering. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
Opties
De palen kunnen ook worden geleverd met gelaste voetplaten.
Andere hoogtes zijn beschikbaar op aanvraag.
O-LOX® SUPER PALEN - PANELEN MET PRIVACY-INVULLING (IN BETON)
Paneelhoogte mm
1830
2030

Paalprofiel mm
120 x 40 x 2
120 x 40 x 2

Paallengte mm
2400
2700

Inserts
6
7

O-LOX® SUPER PALEN - PANELEN MET PRIVACY-INVULLING (OP AANGELASTE VOETPLAAT)
Paneelhoogte mm
1830
2030

Paalprofiel mm
120 x 40 x 2
120 x 40 x 2

Paallengte mm
1884
2084

Inserts
6
7

O-LOX® SUPER PALEN - PANELEN ZONDER INVULLING (VOOR HOGERE AFRASTERINGEN)
Paneelhoogte mm
3060 (1030 + 2030)
4060 (2030 + 2030)

Paalprofiel mm
120 x 40 x 2
120 x 40 x 2

Paallengte mm
3800
4800

Inserts
11
14

• Wanneer de panelen worden gevuld met Screeno Wave privacystrips, kan de omheining maximaal tot 2 m hoog gevuld worden.
Zo beschikt de omheining over voldoende windweerstand.
• Wanneer de panelen niet worden gevuld met Screeno Wave privacystrips, kan de omheining maximaal tot 4 m hoog gevuld worden.
Zo beschikt de omheining over voldoende windweerstand. Panelen met een maasgrootte van 200 x 50 kunnen worden gebruikt voor de
volledige hoogte van de omheining.

Compatibele producten
• Nylofor level
2D/2D Super
Security
®

•

Screeno® Wave
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