




De Betafence slagzin:

Securing What Matters
In onze huidige maatschappij is de behoefte aan veiligheid een basisbehoefte geworden en willen mensen beschermen wat 
hen lief is. Betafence helpt u al het waardevolle te beveiligen en te beschermen zonder u in uw bewegingsvrijheid te 

beperken. De bescherming voor... alles wat voor u belangrijk is. 
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Duurzaam pvc

Lange levensduur
• Ideaal voor mariene omgevingen
• UV-bestendige PVC coating (2500 u QUV-B test)
• Jarenlange bewezen duurzaamheid van de coating.

Toegepast op gelaste/geweven producten op rollen en 
op bepaalde gelaste panelen.

• Dikke, degelijke coating deklaag.
• Thermoplastische PVC zorgt voor flexibiliteit & 

elasticiteit van de coating, wat resulteert in een 
uitstekende corrosiebestendigheid.

Pluspunten voor het milieu
• Unieke en milieuvriendelijke PVC-samenstelling
  - Zonder lood
  - Zonder Cadmium
  - Zonder CR6
  - Zonder giftige plastificeermiddelen
• Energiezuinig coatingproces met een minimale hoeveelheid 

afvalwater
• Door de lange levensduur van het product verkleint de 

impact op het milieu

Kleuren

RAL 6005 (voor panelen), BF 6073 (voor rollen), RAL 9010, RAL 9005,  
BF 7016 M, RAL 7016

RAL 6005 (voor panelen)

BF 6073 (voor rollen)

RAL 9010

RAL 9005

BF 7016 M

RAL 7016

Polyester bekent kleur

Maatwerk

• Fraaie decoratieve coatings, verkrijgbaar in een 
supergladde afwerking.

• Ruim assortiment producten en grote flexibiliteit: 
nagenoeg alle panelen, palen en poorten kunnen worden 
geleverd met deze decoratieve coatings.

Hoogkwalitatieve coating gegarandeerd

• Strenge procescontroles voor een gegarandeerde 
kwaliteit

• UV-bestendige polyestercoating (2500 u QUV-A test)

• Geavanceerde technologie voor topkwaliteit

• Thermohardende polyester zorgt voor een stevige coating

Betafence-kleurencollecties

RAL-COLLECTIE
De volledige RAL-
collectie

RAL 6005

RAL 9010

RAL 9005

RAL 7016 

STANDAARDCOLLECTIE
RAL 6005, RAL 9010, RAL 6009, RAL 9005,  
RAL 7016, RAL 7030

Betafence-coatings    

• Raadpleeg de productpagina’s voor gedetailleerde informatie
• Minimum hoeveelheid en aankoopvoorwaarden: op aanvraag

RAL 7030 
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Milieuverantwoordelijkheid

Een belangrijk aspect van ‘Securing What 
Matters’ is rekening houden met het milieu 
bij het maken van onze producten en in onze 
productieprocessen.

Betafence is vandaag wereldleider in 
omheiningen, toegangscontrole en 
detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. De 
onderneming produceert en exporteert al 130 
jaar uniciteit en innovatie over de hele wereld en 
garandeert zo de hoogste kwaliteitsstandaard.

We maken gebruik van de allerbeste 
technologieën om een duurzame ontwikkeling 
te garanderen. We beheren al onze 
productieprocessen met zorg en op een 
doorzichtige en betrouwbare manier, met 
aandacht voor elk aspect, van emissiebeperking 
tot het verlagen van ons energie-, water- en 
gasverbruik en het beheer van ons afval.

4 pijlers van duurzame ontwikkeling:    
 

 › Product
 › Productie
 › Milieu
 › Mensen

1. Product 

2. Productie

3. Milieu

4. Mensen

Duurzame producten, de kern van duurzame ontwikkeling

Voortdurende inspanningen om het energieverbruik naar beneden te halen, de 
CO2-uitstoot te verminderen, warmte te recupereren en alternatieve energie te 
gebruiken

Efficiënt gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen, in het  
bijzonder water

Mensen helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen en te werken in een  
veilige omgeving



Voorwaarden

Kwaliteit: een heel concreet begrip

Betafence investeert voortdurend in kwaliteit, en dit in alle fasen van het productieproces. We hebben drie  
belangrijke kwaliteitsdoelstellingen:
• De volledige tevredenheid van onze klanten
• Efficiënt beheren van onze belangrijkste processen
• Voortdurend verbeteren

Verschillende certificaten (ISO 9001,…) garanderen dat onze klanten steeds zeker kunnen zijn van de  
hoogste kwaliteit van de systemen die we leveren.

Betafence-coatinggarantie

Hoe wordt deze kwaliteit gecontroleerd door Betafence?

De productkwaliteit wordt voortdurend geëvalueerd. Strenge kwaliteitsvereisten voor onze coatings garanderen een zeer lange 
levensduur van onze producten, zelfs in agressieve omgevingen. (contacteer hiervoor het Benelux verkoopkantoor)

Onze zinkcoatings, eigen Zincalu®-coatings en plastic-coatings voldoen aan de hoogste normen van de markt

- Zoutneveltest voor polyestercoatings - max. 10 mm hechtingsverlies na 1000 uur zoutnevel, getest volgens norm ISO 9227.
- Kesternich-test S0

2 
test voor polyester coatings: max. 10 mm hechtingsverlies na 25 cycli, getest volgens norm ISO 3231.

- UV-testen voor PVC- en polyestercoatings simuleren de weerstand tegen degradatie door zonlicht, vochtigheid en temperatuur, 
getest volgens norm ISO 11507.

Hoe wordt deze kwaliteit geconcretiseerd door Betafence?

Voor de met PVC gecoate producten in de residentiële sector kunnen we een garantie bieden van 10 tot 20 jaar (afhankelijk van het 
product). De gedetailleerde voorwaarden van ons volledige garantiebeleid, zowel voor de residentiële als voor de professionele sector, 
kunnen worden geraadpleegd op onze website of u kunt contact opnemen met uw plaatselijk verkoopkantoor voor meer informatie.



Perimeterbeveiligingsfunctionaliteiten

Functionaliteiten in een notendop
Afbakening Geeft aan waar de grens van het terrein begint of eindigt.

Ontrading en afschrikking Ontradende afrasteringen moeten voorkomen dat een grenslijn wordt overschreden. Er is een fysiek obstakel dat 
duidelijk maakt dat toegang enkel is voorbehouden voor bevoegde personen.

Vertraging Vertragende afrasteringen verhinderen toegang waardoor ze worden beschouwd als zijnde  
“veiligheidsoplossingen”. Deze producten vertragen in aanzienlijke mate toegang van onbevoegden.

Privacy Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar die de privacy binnen uw terrein kunnen garanderen.

Toegangscontrole Toegang tot de site of de onderneming wordt gecontroleerd aan de hand van draaitrommels, slagbomen en 
poorten. Toegang van personen kan worden toegestaan of ontzegd.

Detectie Is een fysieke of virtuele barrière die de perimeter of toegang screent op ongewenste indringing.

Rambestendigheid Is bestand tegen de impact van een aanval met een voertuig op kritieke plaatsen, aan grensposten en in risico 
industrieën.

Crowd-control Tijdelijke mobiele afrasteringen worden gebruikt voor “flow control”
Ze controleren de stroom van mensen of voertuigen en kunnen makkelijk verplaatst worden overal op het terrein.

Product pagina afbakening ontrading en 
afschrikking

vertraging privacy toegangs- 
controle

detectie rambesten-
digheid

crowd-

control

Bekafor Classic (Bekafor Collfort) 6 x x

Zenturo 8 x

Zenturo Super 10 x x

Bekazur 2D 12 x

Decofor 14 x

Nylofor 3D 16 x

Nylofor 3D Super 18 x x

Nylofor 3D Multi 20 x

Nylofor 3D Pro XL 22 x x

Nylofor F 24 x

Nylofor City 26 x

Nylofor 2D/2D Super / 2D Super XL 28 x x

Securifor 30 x x

Securifor 2D 32 x x

Securifor 3D 34 x x

Securifor 4D 36 x x

Barofor 38 x x

Pantanet Family & Protect 40 x x

Pantanet Essential & Light 42 x

Fortinet 44 x

Ursus voor landbouw en veefokkerij 46 x

Ursus voor bosbouw en spoor- en autowegen 48 x

Plasitor 50 x

Draaipoorten 52-63 x

Schuifpoorten 64-83 x

Draaitrommels 84 x

Slagbomen 86 x

Secura Pulse 88 x

Actief Infrarood Beveiliging 90 x

Laser Scan Detector 92 x

Geïntegreerde verlichting 94 x

Rambestendige afrastering 96 x

Tempofor 112 x

Publifor 115 x

Schanskorven 118 x x x

Motto 120 x

Razor tape 121 x x



Toepassingen

Paneelsystemen
Bekafor Classic is een stevige 

paneelafsluiting in klassieke

stijl die huis en tuin perfect

beschermt.

• Residentiële omgevingen

Bekafor® Classic 
TROEVEN

Lange levensduur 
Dit systeem biedt een gewaarborgde kwaliteit en levensduur omdat de panelen worden vervaardigd uit 
verzinkte staaldraad, die vervolgens met een perfecte hechting geplastificeerd worden. 
 
Gemakkelijke installatie 
Het volledige systeem met verschillende paneelhoogtes en bijpassende palen, beugels, 
toebehoren (voetstukken, hoekklemmen en muurbevestigingen) en poorten, biedt een oplossing 
voor alle mogelijke situaties. Dit systeem kan zelfs worden geïnstalleerd op een muurtje, of een 
betonnen vloer. 
 
Modern & eenvoudig design
Bekafor Classic heeft een eenvoudig design en integreert zich perfect in de tuin en zorgt voor
gemoedsrust. De uitzonderlijke stevigheid van deze residentiële afrastering verzekert een duurzame en 
discrete afbakening van uw tuin. De panelen zijn voorzien van verticale prikkels aan één zijde, naar boven 
te richten voor meer veiligheid. De panelen kunnen gevuld worden met houten latten voor meer privacy. 
(Bekafor Collfort)
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Panelen
De panelen zijn 2000 mm breed en beschikbaar in meerdere hoogtes van  
630 tot 2030 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 
30 mm, naar boven te plaatsen vanaf paneelhoogte 1.53 m. De horizontale  
3D versterkingen geven de panelen extra stevigheid.
De maasgrootte is 100 x 50 mm
Draaddiameter: horizontaal: 4,5 mm; verticaal: 4,0 mm

Palen en bevestiging
Bekaclip palen (p.99) 
De Bekafor Classic panelen worden geplaatst 
met metalen Bekaclip-palen (diameter 48 mm). In 
combinatie met Collfort latten: Bekaclip palen dia-
meter 60 mm. Dankzij de speciale Bekafor beugels 
kan men de panelen makkelijk aan de palen   
bevestigen.

Bekafor Click palen (p. 102)

De Bekafor Classic panelen zijn eveneens compati-
bel met de Bekafor Clickpalen. Dit uniek palensys-
teem heeft voorgemonteerde bevestigingsclips 
voor de bevestiging van de panelen aan de palen, 
zonder toebehoren.

Poorten (p. 52)
Het Bekaforsysteem is helemaal af en veilig met de enkele of dubbele
Bekafor Classic draaipoorten en enkele Bekafor Essential draaipoorten. 

 
 

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad. Een specifiek voorbehande-
lingsproces garandeert een perfecte adhesie met de PVC eindlaag.  
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m2, beide zijden 
gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag  
aangebracht en worden de palen polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Toebehoren
Er zijn verschillende toebehoren beschikbaar voor:
 - het vastzetten van een paneel direct tegen een muur  
(muurbevestigingssysteem)

 - het installeren van de palen op een betonnen vloer of muurtje (voetstuk)
 - het installeren van de panelen in een hoek (hoekklemmen)

Opties
Set houten latten (wit Noors dennenhout) voor:
 - Bekafor Classic panelen
 - Bekafor Classic enkele draaipoorten.

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005 – Wit RAL 9010 – Antraciet grijs BF 7016 M

ASSORTIMENT BEKAFOR CLASSIC

Hoogte van de  
afrastering 

mm

Afmetingen panelen 
B x H 
mm

Lengte paal  
te betonneren 

mm

Lengte paal  
in voetstuk te plaatsen 

mm

Bekaclip Palen 
Aantal beugels  

per paal

Bekafor Clickpalen

630 2000 x 630 1100 700* 2 geen toebehoren

1030 2000 x 1030 1500 1100 2 geen toebehoren

1230 2000 x 1230 1700 1300* 3 geen toebehoren

1530 2000 x 1530 2000 - 3 geen toebehoren

1730 2000 x 1730 2300 - 4 geen toebehoren

2030* 2000 x 2030 2500 - 4 geen toebehoren

* Niet beschikbaar in wit RAL 9010



Paneelsystemen
Zenturo is een professionele,  

‘all in one’ en universele oplos-

sing voor talloze hedendaagse

afrasterings- en decoratieve

toepassingen. Word co-designer

van je eigen afrastering.

TROEVEN   

Multitoepasbaar 
Zenturo is multitoepasbaar en kan gebruikt worden als alleenstaand paneel, als pixel afrastering, als 
afrastering voor het creëren van privacy, als raster voor klimplanten. In combinatie met specifieke toebe-
horen, speciaal voor dit systeem ontwikkeld, ontwerpt u dus een volstrekt unieke en persoonlijke Zenturo. 
 
Innovatief design
Het strakke paneel, ontwikkeld voor en toepasbaar in de residentiële omgeving, combineert diverse 
maasgroottes en horizontale alternerende draden en geven het paneel extra stevigheid.
De standaardkleur antraciet grijs is stijlvol en sluit perfect aan bij de hedendaagse en moderne bouw- 
stijlen. De talloze mogelijkheden om het paneel te personaliseren maken het paneel ook heel attractief. 
 
Eenvoudige installatie
De Zenturo panelen kunnen gecombineerd worden met de residentiële paalsystemen: Bekaclippalen (te 
monteren met Bekafor beugels) of Bekafor Click palen (met voorgemonteerde bevestigingsclips). 
 
Kwaliteit
Dit systeem biedt een gewaarborgde kwaliteit en levensduur omdat de panelen worden vervaardigd uit 
verzinkte staaldraad, die vervolgens met een perfecte hechting geplastificeerd worden. 

Toepassingen
Residentiële omgevingen:
• Als strakke designafrastering
• Privacy oplossing
• Klimplantondersteuning

…

Zenturo® 
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Panelen
De Zenturo panelen zijn vlakke panelen met een originele combinatie van  
3 verschillende maasgroottes. De horizontale, alternerende draden bieden 
het paneel een extra stevigheid. 
De panelen hebben een breedte van 2005 mm en zijn beschikbaar in diverse 
hoogtes, van 655 tot 2005 mm. 
Maasgroottes: 100 x 100, 100 x 50 en 50 x 50 mm. 
Horizontale draaddiameter: 5,00 mm 
Verticale draaddiameter: 4,15 mm

Palen en bevestiging
Bekaclip palen (p. 99) 
Zenturo panelen kunnen worden geïnstalleerd met de metalen Bekaclippa-
len. Deze palen zijn te monteren met de standaard Bekafor toebehoren.

Bekafor Click palen (p. 102) 
Zenturo panelen zijn ook compatibel met de Bekafor Click palen. Dit uniek  
paalconcept heeft voorgemonteerde clips voor de bevestiging van de 
panelen aan de palen. Er zijn geen installatietools vereist.

Poorten (p. 54)
Het Zenturo systeem is helemaal af en veilig met de enkele of dubbele 
Zenturo draaipoorten.

Bedekkingsprocédé 
De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad, een adhesielaag wordt 
voorzien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min.100 
microns).De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min.laagdikte 275 g/m², 
beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een 
adhesielaag aangebracht en polyester geplastificeerd (min.60 microns). 

ASSORTIMENT ZENTURO PANELEN

Hoogte van de afrastering
mm

Afmetingen panelen
B x H mm

Lengte paal te betonneren*
mm

Lengte paal in voetstuk te plaatsen
mm

Bekaclip palen  
aantal beugels per paal*

Bekafor Click palen

655 2005 x 655 1100 700 2 geen toebehoren

955 2005 x 955 1500 1100 2 geen toebehoren

1255 2005 x 1255 1700 1300 3 geen toebehoren

1555 2005 x 1555 2000 - 3 geen toebehoren

1705 2005 x 1705 2300 - 4 geen toebehoren

2005 2005 x 2005 2500 - 4 geen toebehoren

* Enkel voor installatie van een standaard Zenturo paneel, rechte afsluiting met palen in beton.
  Voor installatie op een hellend vlak, met invulling of als een gevulde wand, raadpleeg de montagehandleiding op www.betafence.be / www.betafence.nl

ASSORTIMENT ZENTURO PANEELINVULLINGEN

Pixels
B x H x mm

Flexo Strip
B mm x Rollengte m

Perfo Strip
B x H mm

100 x 100 44 x 50 44 x 1700/2000

100 x 50 94 x 50 94 x 1700/2000

50 x 50 - -

Kleuren

Metallic antraciet Antraciet Inox naturel

Paneelvullingen
Het Zenturo paneel kan worden gepersonaliseerd met verschillende unieke en 
eigentijdse invullingen. Gebruik aangepaste paaldiameters indien u Zenturo volledig 
vult met strips.

Pixels 
De Zenturo Pixels zijn in de massa gekleurde, poly propyleen  
stukken, perfect afgestemd op de maasaf metingen van de 
Zenturo panelen en dus beschikbaar in 3 afmetingen  
100 x 100 mm /100 x 50 mm / 50 x 50 mm. De Pixels zijn 
inklikbaar op de horizontale en verticale draden van het  

    paneel. Zo maakt u eigen patronen of teksten en creërt u  
    een zeer persoonlijke afrastering. De pixels zijn beschikbaar  
    in antraciet grijs.

Flexo Strips 
Het Zenturo paneel kan eveneens gepersonaliseerd worden 
met Flexo Strips. Beschikbaar in rollen van 50 m (te knippen 
op lengte), 2 breedtes (voor de mazen van 50 en 100 mm). 
De Flexo Strip kan horizontaal en/of verticaal geweven 
worden in het Zenturo paneel.

Perfo Strips 
Geperforeerde strips in inox met alternerend gaten patroon 
met gaten d. 7 mm en beschikbaar in 2 breedtes (voor de 
mazen van 50 en 100 mm) en in 2 lengtes: 170 cm en 
200 cm. De Perfo Strips kunnen verticaal geweven worden in 
het Zenturo paneel.

 
De invullingen kunnen toegepast worden: 
- om de afrastering een uniek design te geven 
- om een bepaald privacy niveau te creëren  
  (panelen kunnen volledig of half ingevuld worden)

Kleuren (p. 2)
Antraciet grijs BF 7016 M
Andere kleuren: op aanvraag
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Toepassingen
Residentiële omheiningen:
• Gevulde wand
• Als strakke designafrastering
• Privacy oplossing 

TROEVEN

Zeer grote stevigheid
Zenturo Super panelen zijn uitzonderlijk sterk door het gebruik van dubbele alternerende horizontale 
draden en de kleinere mazen (in vergelijking met Zenturo panelen). 
 
Functioneel Design
Zenturo Super panelen zijn door de smallere mazen uiterst geschikt voor gevulde wanden. In combinatie 
met het Zenturo paalconcept en bijhorende spinklemmen kan een grote variëteit van vullingen worden 
gebruikt om een eigen esthetisch geheel te creëren. 
 
Eenvoudige installatie
De Zenturo Super panelen kunnen gecombineerd worden met de residentiële paalsystemen: Bekaclip-
palen (te monteren met beugels) of met de Bekafor Click Palen (met voorgemonteerde bevestigingsclips) 
of met het Zenturo paalsysteem (met spinklemmen) voor gevulde wanden. 
 
Compleet systeem
Het volledige Zenturo Super systeem omvat panelen in verschillende hoogtes, te plaatsen met drie types 
palen met specifiek bevestigingssysteem en een Zenturo draaipoort. Zo ontwerpt u uw eigen unieke, 
veilige afrastering.

Zenturo® SuperPaneelsystemen
Zenturo® Super is een complete 

afrasteringsoplossing met een 

hoog design gehalte. De panelen 

kunnen enkelvoudig gebruikt 

worden voor een alleenstaande 

omheining, maar dit concept laat 

ook toe om gevulde wanden te 

maken. Bij gebruik als gevulde 

wand kan een grote  

variëteit van vullingen gebruikt 

worden.
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Paneelvullingen
Het Zenturo Super paneel kan worden gepersonaliseerd met verschillende unieke 
en eigentijdse invullingen. Gebruik aangepaste paaldiameters indien u Zenturo 
Super volledig vult met Flexo Strips.

Pixels
De Zenturo Pixels zijn in de massa gekleurde, polypropy-
leen stukken, perfect afgestemd op de maasafmetingen 
van de Zenturo Super panelen en dus beschikbaar in 2 
afmetingen 100 x 50 mm en 50 x 50 mm. De pixels zijn 
inklikbaar op de horizontale en verticale draden van het  

    paneel. Zo maakt u eigen patronen of teksten en creëert  
    u een zeer persoonlijke afrastering. De pixels zijn beschik- 
    baar in antraciet grijs.

Flexo Strips
Het Zenturo Super paneel kan eveneens  
gepersonaliseerd worden met Flexo Strips. Beschikbaar in 
rollen van 50 m (te knippen op lengte) en met een breedte 
van 50 en 100 mm. De Flexo Strip kan horizontaal en / of 
verticaal geweven worden in het Zenturo Super paneel.

Perfo Strips 
Geperforeerde strips in inox met alternerend  
gatenpatroon met gaten diameter 7 mm en beschikbaar 
in een breedte van 50 mm en in 2 lengtes: 170 cm en 
200 cm. De Perfo Strips kunnen verticaal geweven worden 
in het Zenturo Super paneel.

Zenturo afdekpaneel 
Bovenaan te bevestigen tussen de panelen om het  
weghalen van de vulling door vandalen, kinderen, dieren... 
te verhinderen.

Panelen 
De Zenturo Super panelen zijn vlakke panelen met dubbele alternerende  
horizontale draden om een extra stevigheid te bieden.
De panelen hebben een breedte van 2005 mm en zijn beschikbaar in de  
hoogtes van 655 mm tot 2005 mm.
Maasgroottes: 100 x 50 en 50 x 50 mm
Horizontale draaddiameter: 5,00 mm
Verticale draaddiameter: 4,15 mm

Palen en bevestiging
Bekaclip palen (p. 99)
Bekaclip palen zijn metalen palen met een diameter van 48 mm die toelaten 
om de Bekafor & Zenturo panelen op een eenvoudige manier te installeren in 
alle omstandigheden. Deze palen zijn te monteren met beugels.
Bekafor Click palen (p. 102)
Zenturo Super panelen zijn ook compatibel met Bekafor Click palen.
Bekafor Click is een semi-ovalen paal (50 x 30 mm) met voorgemonteerde 
toebehoren. Er zijn geen installatietools vereist.
Zenturo palen (p. 103)
De Zenturo Paal is een rechthoekige buis met dwarsdoorsnede 120 x 40 mm 
en een wanddikte 2.00 mm. De palen zijn te monteren met spinklemmen.
Palen met aangelaste voetplaat voorzien van inserts M6 aan beide zijden voor 
installatie op muurtje of betonnen ondergrond verkrijgbaar tot 2000 mm.

Poorten (p. 54)        
Het Zenturo Super systeem is helemaal af en veilig met de Zenturo draaipoort.
(Enkele of dubbele uitvoering).

Bedekkingsprocédé 
De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad, een adhesielaag wordt voor-
zien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min. 100 microns).
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden 
gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag 
aangebracht en polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Antraciet grijs BF7016M
Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER 
Hoogte van de afrastering

mm
Afmetingen panelen

B x H mm
Lengte Bekaclip paal te 

betonneren* mm
Bekaclip palen 

aantal beugels per paal*
Bekafor Click palen Zenturo paalconcept

paallengtes (120 x 40 mm)
Zenturo spinklemmen 

per paal

655 2005 x 655 1100 2 geen toebehoren 1100 2 x 3

955 2005 x 955 1500 2 geen toebehoren 1500 2 x 4

1255 2005 x 1255 1700 3 geen toebehoren 1700 2 x 5

1555 2005 x 1555 2000 3 geen toebehoren 2000 2 x 6

1705 2005 x 1705 2300 4 geen toebehoren 2400*** 2 x 6 (2x7**)

2005 2005 x 2005 2500 4 geen toebehoren 2700*** 2 x 7(2x8**)
* Enkel voor installatie van een Zenturo Super paneel, rechte afsluiting met palen in beton. Voor installatie op een hellend vlak of als een gevulde wand, enkel het Zenturo paalconcept gebruiken
** Extra inserts om 2 panelen boven elkaar te kunnen monteren: paallengte 2400 mm = panelen 955 + 655 mm - paallengte 2700 mm = panelen 955 + 955 mm
*** Zie specifieke installatieinstructies indien gebruikt als gevulde wand (Zenturo brochure of http://safety.zenturo.net)

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER PANEELVULLING
Pixels

B x H mm
Flexo Strips

B mm x Rollengte m
Perfo Strips
B x H mm

50 x 50 44 x 50 44 x 1700 / 2000

100 x 50 94 x 50 -

Kleuren

Metallic antraciet Antraciet Inox naturel



Toepassingen

Bekazur® 2DPaneelsystemen
Bekazur 2D is een paneelaf-

rasteringssysteem voor het  

beveiligen van zwembaden.

Het concept is conform aan  

specifieke normen, stevig,  

multi-functioneel en elegant.

12

TROEVEN

Conformiteit
Het Bekazur 2D systeem is conform aan de Franse norm NF 90-306 en ontworpen om de 
toegang tot zwembaden voor kinderen jonger dan vijf jaar te verhinderen. De norm definieert 
de technische specificaties van het systeem en weerstandsbepalingen tegen corrosie van alle 
metalen onderdelen.

Multifunctioneel
De installatie van Bekazur 2D is heel eenvoudig en de palen kunnen worden ingebetonneerd of
geïnstalleerd op voetstuk. Plaatsing op een hellend terrein is eveneens mogelijk.

Elegantie 
Het decoratief motief van de Bekazur 2D afrastering is eenvoudig en esthetisch. 

• Bekazur 2D is de veilige oplossing voor 
zwembaden.
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Panelen
Bekazur 2D is een paneelsysteem gelast uit stevige verzinkte draden en
achteraf geplastificeerd.
De zware draaddiameters zorgen voor een stevig paneel
 - Horizontale en verticale draden: 8 mm.
 - Afstand tussen 2 verticale draden: 65 mm.
 - Minimum afstand tussen 2 horizontale steunpunten: 1100 mm

Palen
Ronde palen diam. 48 x 1,2mm voorzien van een
dop. Verzinkt en wit (RAL 9010) geplastificeerd.
Specifieke polyamide bevestigingsbeugels worden
gebruikt voor de bevestiging van de panelen aan
de palen.

 

Toebehoren
Voor installatie op een betonnen of tegelvloer:
Aluminium geplastificeerd voetstuk diam. 48 mm
+ inox bout M8 x 15 mm.

 
 
 

Bedekkingsprocédé
Panelen: Gelast uit verzinkte draden. Een adhesielaag 
wordt voorzien voor een perfecte hechting met de 
polyester eindlaag (min. 100 microns).
Palen: in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte
275 g/m²- beide zijden), volgens Euronorm 10346.
Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en
polyester geplastificeerd (min 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Wit RAL 9010

Poorten
Vuurverzinkt en polyester geplastificeerd
 - Ronde palen d.60 x 2,0 mm
 - Inox regelbare scharnieren
 - Veiligheidssluitsysteem. Te openen door twee afzon-
derlijke handelingen simultaan uit te voeren + 
cylinder met 3 sleutels.

 - Optioneel: Zelfsluitende scharnieren, bestaande uit 
2 scharnieren met geïntegreerde veer, die de met de 
poort meegeleverde scharnieren vervangen.

Poorten beschikbaar in 2 uitvoeringen:
 - met in te betonneren poortpalen.
 - poortpalen met aangelaste voetplaten voor 
installatie op betonnen vloer.

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of 
blijven staan in de paal.

ASSORTIMENT BEKAZUR 2D POORTEN

Hoogte van de  
afrastering mm

Paallengte 
mm

Poortbreedte
mm 

Paaldiameter 
mm

1196 1349 1215 60*

1196 1800 1215 60**

ASSORTIMENT BEKAZUR 2D PANELEN

Hoogte afrastering 
mm

Afmetingen panelen
B x H mm

1196 983 x 1196

1196 2023 x 1196

1396* 2023 x 1396

* Voor installatie op hellend terrein

ASSORTIMENT BEKAZUR 2D PALEN

Hoogte afrastering 
mm 

Paallengte 
mm

Type installatie

1196 1250 in voetstuk

1196 1600 te betonneren

1396 1450 in voetstuk*

1396 1800 te betonneren *

* Voor installatie op hellend terrein

* Met 2 palen diam. 60 x 2,00 mm met aangelaste voetplaten voor

 installatie op betonnen vloer (4 beugels diam. 60 mm inbegrepen)

** Met 2 palen diam. 60 x 2,00 mm: te betonneren (4 beugels dia. 60 mm inbegrepen)



Toepassingen

TROEVEN

Decoratief 
Decofor is een professionele afrastering met een eigentijds design. De panelen zijn stevig en toch 
uitermate elegant en decoratief. Panelen, palen en poorten harmoniëren perfect.

Zeer lange levensduur
De Betafence bedekkingstechnologie is trendsettend en waarborgt een extra lange levensduur.
Na de verzinking wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de finale
polyesterlaag.

Makkelijke montage
Het systeem is bijzonder makkelijk te monteren. Alle elementen zijn precies op elkaar afgestemd.
Het systeem laat ook toe Decofor te installeren tussen en op muurtjes.

Compleet systeem 
Het Decofor systeem omvat twee versies: Arco (gebogen panelen) en Recto (vlakke panelen) in diverse 
hoogtes, bijhorende palen, enkele en dubbele poorten en montagetoebehoren. Alles van één uniform 
design.

• Residentiële gebouwen
• Parken
• Scholen
• Openbare gebouwen
• Voetgangerspaden

Decofor® Paneelsystemen
Het Decofor systeem is een

decoratief afrasteringssysteem,

ontwikkeld voor design

georiënteerde en rigide

afrasteringstoepassingen.

14
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Panelen
De panelen zijn van zwaar gelast gaas, 2015 mm breed en beschikbaar in vier
hoogtes.
De maasgrootte is 200 x 65 mm.
De draden zijn erg stevig: horizontaal dubbeldraads 8 mm en verticaal 6 mm.

Poorten (p. 55)
Het Decofor systeem is helemaal af en veilig met de enkele of dubbele Decofor
draaipoorten.

Bedekkingsprocédé
Panelen, palen en poorten worden eerst verzinkt. Voor een perfecte hechting
volgt een adhesielaag en finaal een polyestereindlaag van een minimumlaag-
dikte van 100 microns (panelen) en 60 microns (palen en poorten). 

 
 

Kleuren (p. 2)
Decofor is standaard leverbaar in zwart RAL 9005.

Palen en bevestiging
Vierkante palen uit gelaste buis met een profiel van  
60 x 60 x 1,50 mm. Voor een fraai design zijn de palen 
voorzien van een metalen dop met bol. De bevestiging 
van de panelen aan de palen gebeurt met beugels uit 
metaal (verzinkt en geplastificeerd) en inox veiligheids-
bouten en moer met afbreekbare kop M8.

ASSORTIMENT DECOFOR PANELEN EN PALEN MET BOLDOP

Decofor Arco  
B x H (midden paneel)

mm

Decofor Recto  
B x H
mm

Lengte van de palen
mm

Aantal beugels per paal

Te betonneren Palen met aluminium voetstuk

2015 x 886 2015 x 762 1500 965 2

2015 x 1086 2015 x 962 1500 1165 3

2015 x 1286 2015 x 1162 1750 1365 3

2015 x 1486 2015 x 1362 2000 1565 3

Decofor Arco Decofor Recto



Toepassingen
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Grote stevigheid 
De panelen zijn zwaar gelast gaas met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen en staan 
borg voor een maximale stevigheid.

Totaalsysteem
Het systeem omvat panelen in diverse hoogtes, te plaatsen met vier types palen met specifiek
bevestigingssysteem en een breed assortiment van draai-en schuifpoorten.

Zeer lange levensduur
De Betafence bedekkingstechnologie is trendsettend en waarborgt een extra lange levensduur. Na
de verzinking wordt een specifieke adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de
polyesterlaag.

Snelle plaatsing
Alle componenten zijn precies op elkaar afgestemd en ontwikkeld voor een professionele plaatsing: 
efficiënt en snel.

• Openbare gebouwen
• Fabrieken en werkplaatsen
• Scholen
• Parken en speelpleinen
• Sportstadions
• Luchthavens
• Militaire basissen 

...

Nylofor® 3DPaneelsystemen
Het Nylofor 3D systeem is de

referentie in de markt.

Dit compleet professioneel

afrasteringssysteem biedt een

optimale en toch stijlvolle           

bescherming.

16
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ASSORTIMENT NYLOFOR 3D  

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen
B x H mm

Aantal versterkingen  
per paneel

Paallengte*
mm

630 2500 x 630 2 1000

1030 2500 x 1030 2 1500

1230 2500 x 1230 2 1700

1530 2500 x 1530 3 2000

1730 2500 x 1730 3 2200

1930 2500 x 1930 3 2400

2030 2500 x 2030 4 2600

2430 2500 x 2430 4 3200

* Aangepaste paallengtes voor Quixolid palen en Bekafix palen

Panelen
De panelen zijn 2500 mm breed en beschikbaar in hoogtes van 630 mm tot 
2430 mm. De panelen zijn voorzien van prikkels van 30 mm aan één zijde,  
naar boven of naar onder te plaatsen.
De maasgrootte is 200 x 50 mm, de versterkingen 100 x 50 mm. De extra 
zware draden met een diameter van 5 mm waarborgen een grote  
stevigheid.

Poorten (p. 58 - p. 83)
Het Nylofor 3D-systeem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische 
Nylofor of Robusta draai- of schuifpoorten.

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt  
aangebracht en garandeert een perfecte hechting met de polyesterlaag  
(min. 100 microns). De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte  
275 g/m2, beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna 
wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Nylofor 3D is standaard leverbaar in groen RAL 6005 – zwart RAL 9005 - 
grijs RAL 7016. 
Andere kleuren: op aanvraag.

Palen en bevestiging
Vierkante palen Nylofor (p. 107)
De panelen worden op de voorzijde van de palen 
bevestigd d.m.v. klemmen en veiligheidsbouten.  
De palen zijn van gelaste buis (60 x 60 mm), 
voorzien van inserts voor de bevestiging van de 
panelen en voorzien van een kunststof afsluitdop.

Bekafix palen (p. 105)
De panelen worden zijdelings aan de palen  
bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide 
of geplastificeerde metalen veiligheidsklem-
men. De palen zijn uit gelaste buis in “H”-vorm 
(70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof 
afsluitdop.

Bekafix Super palen (p. 106)
Voor medium of hoge veiligheidstoepassingen 
worden Bekafix Super palen aanbevolen. Zijdelingse 
bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke meta-
len veiligheidsbevestigingsklemmen met slotbout en 
afbreekmoer. Gelaste palen (100 x 54 mm) in  
H-profiel met uitsparingen voor het bevestigen van  

            de panelen. Voorzien van een kunststof afsluitdop. 

Quixolid palen (p. 104)
Zijdelingse bevestiging van de Nylofor 3D panelen 
aan de Quixolid palen. Zonder toebehoren.  
Uitstekende klemming van de paneelversterkingen 
in het paal profiel. De Quixolid palen (75 x 50 mm) 
zijn voorzien van een kunststof dop.

Voor technische details over de verschillende paalsystemen: cfr. specifieke pagina’s verder 
in deze catalogus.



Toepassingen
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Zeer grote stevigheid 
De 3D Super panelen zijn uitermate stevig dankzij de extra zware draaddiameters en de specifieke 3D 
plooi.

Hoog veiligheidsniveau
Dankzij de kleine mazen en extra zware draden is Nylofor 3D Super aanbevolen voor toepassingen
waar veiligheid cruciaal is.

Heel lange levensduur
De Betafence bedekkingstechnologie waarborgt een extra lange levensduur. Na de verzinking wordt een  
adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag.

Totaalsysteem
Het systeem omvat panelen in verschillende hoogtes, paalsystemen met specifieke bevestigingsklemmen 
en een breed assortiment poorten. Alle componenten waarborgen een vlugge en professionele installatie.

• Scholen
• Sportstadions 
• Speelterreinen
• Spoorwegen
• Kwetsbare sites
• Openbare sector
• Nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit)
• Werkplaatsen en stockageplaatsen

Nylofor® 3D SuperPaneelsystemen
Het Nylofor 3D Super afrasterings-

systeem met specifieke 3D plooi

en extra zware horizontale draden

verleent een optimale beveiliging

en een uniek design.

18
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Palen en bevestiging
Vierkante palen met bevestigingsklemmen  (p. 107)
De panelen worden op de voorzijde van de palen 
(60 x 60 mm) bevestigd d.m.v. klemmen en veiligheids-
bouten. De palen zijn uit gelaste buis en zijn voorzien 
van inserts voor de bevestiging van de panelen aan de 
palen. De palen zijn voorzien van een kunststof dop.

 
Bekafix palen (met metalen bevestigingsklem)  
(p. 105)
De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd 
met specifieke metalen bevestigingsklemmen.
De veiligheid kan versterkt worden door een veilig-
heidsbout in de metalen klem te bevestigen.  
De palen zijn uit gelaste buis in “H” vorm (70 x 44 mm) en  

      voorzien van een kunststof afsluitdop.

Bekafix Super palen (p. 106)
Voor medium of hoge veiligheidstoepassingen worden 
Bekafix Super palen aanbevolen.
Zijdelingse bevestiging van de panelen d.m.v.  
specifieke metalen veiligheidsbevestigingsklemmen 
met slotbout en afbreekmoer.
Gelaste palen (100 x 54 mm) in H-profiel met uitsparin-
gen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien van  

     een kunststof afsluitdop.

Voor technische details over de verschillende paalsystemen: cfr. specifieke pagina’s verder 
in deze catalogus.

Panelen
De panelen zijn uit zwaar gelast gaas, 2500 mm breed en beschikbaar in  
verschillende hoogtes. De 3D Super panelen hebben aan 1 zijde verticale  
prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder te plaatsen.
Standaard maasgrootte: 200 x 50 mm.
Maasgrootte van de versterking: 200 x 50 mm.
Draaddiameter: Horizontaal: 8,00 mm, Verticaal: 5,00 mm.

Poorten (p. 58 - p. 83)
Het Nylofor 3D Super systeem is helemaal af en veilig met Nylofor of Robusta 
draai- of schuifpoorten.

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een 
adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyestereindlaag 
(min.100 micron). De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m², beide 
zijden gecombineerd), volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een  
adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns). 

Kleuren (p. 2)
Nylofor 3D Super is standaard beschikbaar in groen RAL 6005.
Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D SUPER

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen
B x H mm

Aantal versterkingen  
per paneel

Paallengte
mm

1030 2500 x 1030 2 te combineren met andere hoogtes

1630 2500 x 1630 3 2200

2030 2500 x 2030 4 2600

2430 2500 x 2430 4 3200

3030 2500 x 3030 4 3700
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Multifunctioneel 
De panelen zijn zwaar gelast gaas met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen en staan 
borg voor een maximale stevigheid. Het Nylofor 3D Multi paneel werd speciaal ontwikkeld om een  
systeem aan te bieden dat multitoepasbaar is én tegen een interessante prijs. 

Zeer lange levensduur
De Betafence bedekkingstechnologie is trendsettend en waarborgt een extra lange levensduur. Na de 
verzinking wordt een specifieke adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyester 
eindlaag.

Uitstekende prijs/kwaliteit ratio
Nylofor 3D Multi biedt een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Totaalsysteem
Het systeem omvat panelen in diverse hoogtes, in combinatie met verschillende palen, aangepaste 
toebehoren en een breed assortiment draai- en schuifpoorten.

• Parken
• Speelpleinen
• Openbare gebouwen
• Fabrieken
• Tuinen
• Scholen

Nylofor® 3D MultiPaneelsystemen
Nylofor 3D Multi is een multifunc-

tioneel en hoog kwalitatief pa-

neelsysteem met een standaard-

breedte van 2.5 meter, speciaal 

ontwikkeld voor een professioneel 

en kostenefficiënte installatie met 

lange levensduur.

20
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Palen en bevestiging
 

Vierkante palen Nylofor (p. 107)
De panelen worden op de voorzijde van de palen
bevestigd d.m.v. klemmen en veiligheidsbouten.
De palen zijn van gelaste buis (60 x 60 mm),
voorzien van inserts voor de bevestiging van de
panelen en voorzien van een kunststof afsluitdop.

Bekafix palen (p. 105)
De panelen worden zijdelings aan de palen beves-
tigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of 
geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen. De
palen zijn uit gelaste buis in “H”-vorm  
(70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof afsluit-
dop.

Quixolid palen (p. 104)
Zijdelingse bevestiging van de Nylofor 3D Multi
panelen aan de Quixolid palen. Zonder toebehoren.
Uitstekende klemming van de paneelversterkingen
in het paalprofiel. De Quixolid palen (75 x 50 mm)
zijn voorzien van een kunststof afsluitdop.
 

Voor technische details over de verschillende paalsystemen: cfr. specifieke pagina’s verder 

in deze catalogus.

Panelen
De panelen zijn 2500 mm breed en beschikbaar in hoogtes 1030 mm tot
2030 mm. De panelen zijn voorzien van prikkels van 30 mm aan één zijde,
naar boven of naar onder te plaatsen. De maasgrootte is 200 x 50 mm, de ver-
sterkingen 100 x 50 mm. De horizontale draaddiameter is 5 mm, de verticale 
draaddiameter is 4 mm.

Poorten (p. 58 - p. 83)
Het Nylofor 3D Multi-systeem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische
Nylofor of Robusta draai- of schuifpoorten.

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aan-
gebracht en garandeert een perfecte hechting met de polyesterlaag
(min. 100 microns). De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte
275 g/m2, beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt
een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Nylofor 3D Multi is standaard leverbaar in groen RAL 6005. 
Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D MULTI

Hoogte afrastering 
mm

Afmetingen panelen
B x H mm

Aantal versterkingen  
per paneel

Paallengte* 
mm

1030 2500 x 1030 2 1500

1230 2500 x 1230 2 1700

1530 2500 x 1530 3 2000

1730 2500 x 1730 3 2200

1930 2500 x 1930 3 2400

2030 2500 x 2030 4 2600

* Aangepaste paallengtes voor Quixolid palen en Bekafix palen



Toepassingen
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Stevig
Zwaar gelaste gaaspanelen met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen staan borg voor een 
maximale stevigheid. 

Zeer lange levensduur
De bedekkingstechnologie van Betafence is van topkwaliteit en staat borg voor een extra lange 
levensduur. De panelen zijn verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd (PVC).  Een specifieke adhesielaag is 
aangebracht om een perfecte hechting met de PVC eindlaag te garanderen.

Excellente prijs/kwaliteitsverhouding
Nylofor 3D Pro XL is een stevig en kwaliteitsvol product dat wordt aangeboden tegen een aantrekkelijke 
prijs. In  combinatie met de Quixolid-palen zonder accessoires garanderen deze panelen meer dan een 
dubbel prijsvoordeel waarbij kwaliteit en stevigheid gehandhaafd blijven.

Totaal systeem 
Nylofor 3D Pro XL panelen zijn beschikbaar in verschillende hoogtes en kunnen worden geïnstalleerd op 
diverse paalsystemen. Een uitgebreid assortiment van draai- en schuifpoorten maakt elke afrastering 
helemaal af.

Snelle installatie
Door hun lengte van 3 m kunnen de Nylofor 3D Pro XL-panelen snel en makkelijk geïnstalleerd worden. 

• Bedrijven
• Wegen
• Spoorwegen
• Autosnelwegen
• Luchthavens
• Havens

Nylofor® 3D Pro XLPaneelsystemen
De Nylofor 3D Pro XL is een 

compleet afrasteringssysteem 

systeem met panelen van 3 m die 

ideaal geschikt zijn voor afraste-

ringen over langere afstand.
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Palen en bevestiging

Vierkante palen (p. 107)
De panelen worden op de voorzijde van de palen 
bevestigd door middel van klemmen en veiligheids-
bouten. De gelaste vierkante buispalen  
(60 x 60 mm) zijn voorzien van inserts voor de be-
vestiging van de panelen en hebben een kunststof 
afsluitdop.

Bekafix palen (p. 105)
De panelen worden zijdelings bevestigd op de 
palen en zijn beveiligd met antivandalisme-veilig-
heidsbevestigingsklemmen. De gelaste buisvor-
mige palen in H-profiel (70 x 44 mm) zijn voorzien 
van een kunststof paaldop.

Bekafix Super palen (p. 106)
Voor medium en hoge beveiligingstoepassingen 
worden de Bekafix Super-palen aanbevolen. Zij-
delingse bevestiging van de panelen, met speciale 
metalen veiligheidsklemmen met slotbout en 
afbreekmoer. Gelaste H-vormige buispalen  
(100 x 54 mm) met uitsparingen om de panelen te 
plaatsen en te bevestigen. De palen worden   

             afgedekt met een kunststof paaldop. 
 

Quixolid palen (p. 104)
Zijdelingse bevestiging van de Nylofor 3D Pro XL 
panelen op de Quixolid-paal, zonder accessoires. 
Uitstekende klemming van de paneelversterkingen 
in het paalprofiel. De Quixolid-palen (75 x 50 mm) 
hebben bovenaan een kunststof paaldop.

Voor technische details over de verschillende paalsystemen : cfr.specifieke pagina’s 

verder in deze catalogus.

Panelen
De Nylofor 3D Pro XL-panelen hebben een breedte van 3000 mm en een 
hoogte van 1230 tot 2430 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale 
prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder te plaatsen.
De horizontale versterkingen geven de panelen extra stevigheid mee.
De mazen zijn 200 x 50 mm, de mazen aan de versterkingen zijn  
100 x 50 mm. De diameter van de draad bedraagt 5 mm.

Poorten (p. 58 - p. 83)
De panelen kunnen makkelijk worden gecombineerd met de standaard draai- 
en schuifpoorten Nylofor of Robusta.

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een voorbehandelingsproces 
garandeert een perfecte hechting van de PVC-eindlaag.  
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m² – beide zijden samen)
volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en
worden ze geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Nylofor 3D Pro XL is beschikbaar in groen RAL 6005.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D PRO XL
Hoogte afrastering mm Afmetingen panelen

B x H mm
Aantal versterkingen per paneel Paallengte *

mm

1230 3000 x 1230 2 1700

1530 3000 x 1530 3 2000

1730 3000 x 1730 3 2200

1930 3000 x 1930 3 2400

2030 3000 x 2030 4 2600

2430 3000 x 2430 4 3200

* Aangepaste paallengtes voor Quixolid palen en Bekafix palen



Toepassingen
• Parken
• Scholen
• Speel- en sportterreinen
• Openbare gebouwen
• Fabrieken en werkplaatsen

Nylofor® FPaneelsystemen
Het Nylofor F systeem is een

totaalsysteem bestaande uit

zwaar gelaste afrasteringspane-

len met rechthoekige mazen,

met horizontale platte draden,

welke maximale stevigheid

bieden. Diverse bijhorende palen 

en poorten maken het systeem 

erg veelzijdig.

TROEVEN

Stevig en veilig
De horizontale platte draden van 15 x 6 mm verlenen de panelen een uitzonderlijke stevigheid. Nylofor F 
is ook uitvoerbaar met schuine opstand voor extra veiligheid. 

Robuuste look
Nylofor F met horizontale, platte draden oogt modern en is terzelfdertijd heel stevig. 

Zeer lange levensduur
De kwaliteit van de bedekking is zeer hoog: na verzinking wordt een adhesielaag aangebracht voor een 
perfecte hechting met de polyesterlaag.

Snelle plaatsing
De drie bevestigingssystemen van Nylofor F garanderen een vlotte en professionele plaatsing. 

Totaalsysteem
Het systeem Nylofor F is een professioneel totaalsysteem met panelen in verschillende hoogtes, vierkante 
palen, Bekafix palen, Bekafix Super palen en een breed assortiment van draai- en schuifpoorten type 
Nylofor en Robusta. 
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Palen en bevestiging

Vierkante palen Nylofor (p. 107)
De panelen worden op de voorzijde van de palen
bevestigd met klemmen en veiligheidsbouten.
De palen zijn van gelaste buis (60 x 60 mm) voorzien 
van inserts voor de bevestiging van de panelen. Een 
kunststofdop sluit de bovenkant van de paal af.

Bekafix palen (p. 105)
De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd 
d.m.v. speciale klemmen: geplastificeerde meta-
len veiligheidsklemmen. De veiligheid kan worden 
versterkt door een veiligheidsbout in de metalen klem 
te bevestigen. De palen zijn uit gelaste buis in H-vorm 
(70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof   

    afsluitdop.
 

Bekafix Super palen (p. 106)
Voor medium of hoge veiligheidstoepassingen worden 
Bekafix Super palen aanbevolen.
Zijdelingse bevestiging van de panelen d.m.v.  
specifieke metalen veiligheidsbevestigingsklemmen met 
slotbout en afbreekmoer.
Gelaste palen (100 x 54 mm) in H-profiel met uitsparin-
gen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien van  

    een kunststof afsluitdop. 

Panelen
De panelen zijn 2500 mm breed en zijn beschikbaar in meerdere hoogtes:
630 tot 2030 mm. De panelen zijn voorzien van prikkels van 30 mm aan één
zijde, naar boven of naar onder te plaatsen.
De maasgrootte is 200 x 50 mm.
De draden zijn extra zwaar: de horizontale draden zijn 15 x 6 mm, de verticale
draden hebben een diameter van 5 mm.

Poorten (p. 58 - p. 83)
Het Nylofor F-systeem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten
type Nylofor of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aan-
gebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag (min. 100 microns).
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt, (min. laagdikte 275 g/m2 – beide zijden
samen) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht
en worden ze geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Nylofor F is standaard leverbaar in groen RAL 6005 en grijs RAL 7016.  
Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT NYLOFOR F 
Hoogte afrastering 

mm
Afmetingen panelen

B x H
mm

Lengte palen
mm

630 2500 x 630 1000

1030 2500 x 1030 1500

1230 2500 x 1230 1700

1430 2500 x 1430 2000

1630 2500 x 1630 2200

1830 2500 x 1830 2400

2030 2500 x 2030 2600

3060 2500 x 2030 + 2500 x 1030 3700

4060 2500 x 2030 (2) 4800

5090 2500 x 2030 (2) + 2500 x 1030 6000

6090 2500 x 2030 (3) 7000

7120 2500 x 2030 (3) + 2500 x 1030 8000

8120 2500 x 2030 (4) 9000

NYLOFOR F MET SCHUINE OPSTAND
Verticaal paneel

mm
Schuin paneel

mm
Afmetingen panelen

B x H
mm

Profiel palen
mm

Lengte palen
mm

1870 390 2500 x 1230 + 2500 x 1030 (gebogen) 60 x 60 x 1,50 2450 + 370 

2070 390 2500 x 1430 + 2500 x 1030 (gebogen) 60 x 60 x 1,50 2700 + 370 

2070 390 2500 x 1430 + 2500 x 1030 (gebogen) 80 x 60 x 2,50 2700 + 370 

2270 390 2500 x 1630 + 2500 x 1030 (gebogen) 80 x 60 x 2,50 3000 + 370 



Toepassingen

TROEVEN

Grote stevigheid 
Het steunprofiel geeft de afrastering extra stevigheid en is aangewezen voor publiek toegankelijke ter-
reinen

Robuuste uitstraling
Het gebruik van Nylofor F panelen met platte horizontale draden is modern en tegelijk erg robuust.

Eenvoudige installatie
De steunprofielen zijn eenvoudig te bevestigen aan de panelen en palen dankzij de specifieke toebeho-
ren. Installatie van het systeem met voetplaten is eveneens mogelijk.

• Parken
• Scholen
• Sportterreinen
• Stations
• Afrasteringen in stedelijke omgevingen
• Parkings
• Ballustrades

Nylofor® CityPaneelsystemen
Het Nylofor City systeem is een

totaalsysteem bestaande uit

zwaar gelaste afrasteringspane-

len Nylofor F met steunprofiel

voor extra stevigheid en robuuste

uitstraling.
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Panelen
De panelen zijn 2500 mm breed (Nylofor F panelen) en beschikbaar in meer-
dere hoogtes: 630 tot 2030 mm.
De maasgrootte is 200 x 50 mm.
De draden zijn extra zwaar: de horizontale draden zijn 15 x 6 mm, de verticale
draden hebben een diameter van 5 mm.

Palen en bevestiging
Vierkante palen (60 x 60 mm) uit gelaste buis zijn 
voorzien van inserts voor bevestiging van de Nylofor F 
panelen. De palen zijn voorzien van een aluminium dop.

 
 
 
 

Bevestiging
• Bevestigingsklemmen in polyamide
 Voor de verbinding van twee panelen op een paal.

• Inox veiligheidsbout M6
 Voor het bevestigen van de bevestigingsklemmen in de inserts van de palen.
    Lengte 40 mm; lengte 60 mm voor bovenste insert.
    Met bolle kop, M 6, binnenzeskant 3 / 16.

• Steunprofiel
 Profiel C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm. Verzinkt en geplastificeerd (polyester).
    Lengte 2505 mm.

• Bevestigingsklemmen voor steunprofiel
 Type C33 x 39 x 50 mm 

Voor de bevestiging van twee steunprofielen op een tussenpaal. 
Type C33 x 39 x 54 mm 
Voor de bevestiging van het steunprofiel op een eindpaal: een linkse klem 
voor een linkse eindpaal, een rechtse klem voor een rechtse eindpaal. Voor 
de bevestiging van twee steunprofielen op een hoekpaal: een linkse en een 
rechtse klem. De metalen klemmen zijn voorzien van een gat van 8 mm.
Verzinkt en geplastificeerd (polyester).

Optie
Neoprene strips
Voor een perfecte en gedempte verbinding van paneel en steunprofiel.
Zelfklevend, lengte 25 mm. Te bevestigen op de bovenste horizontale draad
van het paneel.

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aan-
gebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag (min. 100 microns).
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m² – beide zijden samen)
volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en
worden ze geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Nylofor City is beschikbaar in groen RAL 6005. 
Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT NYLOFOR CITY

Palen in beton te verankeren Palen met aluminium voetstuk

Aantal* Aantal*

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen 
B x H
mm

Lengte palen
mm

Inserts Bevestigings- 
klemmen 

staal

Bevestigings- 
klemmen  
polyamide

Lengte palen
mm

Inserts Bevestigings- 
klemmen 

staal

Bevestigings- 
klemmen  
polyamide

630 2500 x 630 1000 3 1 2 672 3 1 2

1030 2500 x 1030 1500 3 1 2 1072 3 1 2

1230 2500 x 1230 1750 4 1 3 1272 4 1 3

1430 2500 x 1430 2000 4 1 3 1472 4 1 3

1630 2500 x 1630 2200 5 1 4 1672 5 1 4

1830 2500 x 1830 2400 5 1 4 1872 5 1 4

2030 2500 x 2030 2650 6 1 5 2072 6 1 5

* Voor hoekpalen: x 2



Toepassingen

TROEVEN

Zeer grote stevigheid
De panelen zijn uitzonderlijk stevig door het gebruik van zwaar gelast gaas in combinatie met dubbele 
horizontale draden. Nylofor 2D Super en Nylofor 2D Super XL hebben extra zware dubbele horizontale 
draden.

Hoge veiligheidsgraad
Nylofor 2D & 2D Super zijn, omwille van hun kleine mazen en zware draden, aanbevolen als afrastering-
systeem voor toepassingen waar veiligheid primeert. 

Lange levensduur
De bedekkingstechnologie van Betafence waarborgt een extra lange levensduur. Na de verzinking wordt 
een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag.

Totaal systeem
Het systeem omvat panelen in diverse mazen en hoogtes, palen met aangepaste bevestigingssystemen 
en poorten. Alle componenten waarborgen een snelle en professionele plaatsing. De combinatie van 
Nylofor 2D Super panelen met het unieke ballenvangersysteem “Bekasport” is de ideale oplossing voor 
het afrasteren van sport- en speelterreinen.

Snelle installatie en lage kostprijs
De Nylofor 2D Super XL-panelen zijn 3 meter lang. Dat houdt in dat de installatie veel sneller en goedko-
per verloopt - er zijn immers minder palen, minder accessoires en minder beton nodig.

• Bedrijven
• Scholen
• Sportvelden
• Sportstadions
• Luchthavens
• Elektriciteitscentrales

Nylofor® 2D/2D Super/2D Super XLPaneelsystemen
Nylofor 2D, Nylofor 2D Super 

en Nylofor 2D Super XL zijn 

complete afrasteringssystemen 

met dubbele horizontale draden, 

die zowel extreme stevigheid als 

veiligheid garanderen.
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Palen en bevestiging
Vierkante palen (p. 107)
De gelaste vierkante buispalen (60 × 60 mm, 80 × 60 mm) 
zijn voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen 
aan de voorkant met klemmen en veiligheidsbouten en heb-
ben een kunststof afsluitdop.
 
Vierkante palen met afdekprofiel 
Het Nylofor systeem (palen 60 x 60 mm): De panelen worden      
op de voorzijde van de palen bevestigd d.m.v. een afdekpro-
fiel. De afdekprofielen zijn verzinkt en geplastificeerd. Twee 
panelen worden gelijktijdig geplaatst. Inserts zijn in de palen 
voorzien. De bevestiging gebeurt met veiligheidsbouten.

Bekafix palen (p. 105)
De panelen worden zijdelings bevestigd op de palen en bevei-
ligd met antivandalisme-veiligheidsbevestigingsklemmen. De 
gelaste palen in H-vorm (70 × 44 mm) worden geleverd met 
een kunststof afsluitdop.

        

Panelen
De panelen zijn zwaar gelast gaas, 2500 mm breed en beschikbaar in ver-
schillende hoogtes. De Nylofor 2D Super XL panelen zijn zwaar gelast gaas, 
3000 mm breed en beschikbaar in drie verschillende hoogtes (1830 mm, 
2030 mm en 2430 mm). 
De panelen zijn uitzonderlijk stevig en veilig door de dubbele horizontale 
draden. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 30 mm, naar 
boven of naar onder te plaatsen.

Draaddiameter Maasgrootte

Type Horizontaal Verticaal

Nylofor 2D 2 x 6 mm 5 mm 200 x 50 mm

Nylofor 2D Super 2 x 8 mm 6 mm 200 x 50 mm

Nylofor 2D Super XL 2 x 8 mm 6 mm 200 x 60 mm

Voor Nylofor 2D Super zijn ook de mazen 200 x 100 mm beschikbaar voor de 
hoogtes 1030 en 2030 mm (te combineren met Bekasport) (p. 108)

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een adhe-
sielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyestereindlaag 
(min. 100 micron). De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte  
275 g/m2, beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna 
wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren (p.2)
Nylofor 2D is beschikbaar in groen RAL 6005 en grijs RAL 7016.
Nylofor 2D Super is beschikbaar in groen RAL 6005, grijs RAL 7016 en zwart 
RAL 9005 (bep. types).
Nylofor 2D Super XL is verkrijgbaar in groen RAL 6005 en grijs RAL 7016.
Andere kleuren : op aanvraag.

ASSORTIMENT NYLOFOR 2D/2D SUPER/2D SUPER XL

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen 
breedte x hoogte mm Aanbevolen paallengte 

mm
NYLOFOR 2D NYLOFOR 2D SUPER NYLOFOR 2D SUPER XL NYLOFOR 2D NYLOFOR 2D SUPER NYLOFOR 2D SUPER XL

1030 1030(1) - 2500 x 1030 2500 x 1030 - 1500

1230 1230 - 2500 x 1230 2500 x 1230 - 1700

1430 1430 - 2500 x 1430 2500 x 1430 - 2000

1630 1630 - 2500 x 1630 2500 x 1630 - 2200

1830 1830 1830 2500 x 1830 2500 x 1830 3000 x 1830 2400

2030 2030(1) 2030 2500 x 2030 2500 x 2030 3000 x 2030 2600

2430 2430 2430 2500 x 2430 2500 x 2430 3000 x 2030 3200

 BOVEN: (1) Voor Nylofor 2D Super ook maas 200 x 100 mm (paneelhoogtes 1030 mm en 2030 mm)                                                                                                                      ONDER: (1) Geadviseerd (2) Alternatief

Nylofor® 2D/2D Super/2D Super XL

AFRASTERING MET SCHUINE OPSTAND
Nylofor 2D

Hoogte afrastering mm Afmetingen panelen
B x H mm

Paallengte = recht stuk +  
schuine opstand 45° in mm

Profiel paal  
mm

Aantal klemmen
Verticaal paneel mm Schuin paneel mm

1870 390 2500 x 1230 + 2500 x 1030 schuin paneel 2450 + 370 60 x 60 x 1,50 6 + 2

2070 390 2500 x 1430 + 2500 x 1030 schuin paneel 2700 + 370 60 x 60 x 1,50 (1) 6 + 2

2070 390 2500 x 1430 + 2500 x 1030 schuin paneel 2700 + 370 80 x 60 x 2,50 (2) 6 + 2

2270 390 2500 x 1630 + 2500 x 1030 schuin paneel 3000 + 370 60 x 60 x 1,50 (1) 7 + 2

2270 390 2500 x 1630 + 2500 x 1030 schuin paneel 3000 + 370 80 x 60 x 2,50 (2) 7 + 2

Nylofor 2D Super

2070 390 2500 x 1430 + 2500 x 1030 schuin paneel 2700 + 370 60 x 60 x 1,50 (1) 6 + 2

2070 390 2500 x 1430 + 2500 x 1030 schuin paneel 2700 + 370 80 x 60 x 2,50 (2) 6 + 2

2270 390 2500 x 1630 + 2500 x 1030 schuin paneel 3000 + 370 60 x 60 x 1,50 (1) 7 + 2

2270 390 2500 x 1630 + 2500 x 1030 schuin paneel 3000 + 370 80 x 60 x 2,50 (2) 7 + 2

Bekafix Super palen (p. 106)
Geschikt voor medium of hoge veiligheidstoepassingen. Zij-
delingse bevestiging van de panelen, met specifieke metalen 
veiligheidsklemmen met slotbouten en afbreekmoeren. Ge-
laste H-vormige palen (100 x 54 mm) met uitsparingen om 
de panelen te plaatsen en te bevestigen. De palen worden 
afgedekt met een kunststof paaldop.

Poorten (p. 58 - p. 83)
Het Nylofor 2D/2D Super/2D Super XL-systeem kan worden vervolledigd met 
poorten van het type Nylofor of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuif-
poorten.



Toepassingen

TROEVEN

Vandalismebestendig 
De kleine mazen en de zware draaddiameter van 4 mm maken van Securifor een wezenlijke barrière die 
moeilijk te beklimmen of te doordringen is. De draden zijn bijna niet door te knippen met conventioneel 
gereedschap.

Veilig en discreet
Het ultieme afrasteringssysteem om een hoge graad van veiligheid te verstrekken waar een discreet 
visueel effect op de onmiddellijke omgeving essentieel is.

Vernuftig
Een efficiënt afschrikmiddel voor indringers, beschikbaar in paneelhoogtes tot 6 m – speciaal ontworpen 
voor hoge veiligheidstoepassingen. Compatibel met electronische alarm- en detectiesystemen.

Goede doorkijkbaarheid
Alhoewel de maasopeningen klein zijn, blijft de doorkijkbaarheid perfect, zowel vanuit frontale als schuine
invalshoek. Dit is vooral van belang voor camera-bewaking.

Duurzaam
Minimaal onderhoud en lange levensduur dankzij de hoge kwaliteitscoating van Betafence.

Volledig systeem
Het Securifor systeem is een totaalsysteem met panelen, 3 paalsystemen met eigen veiligheidsbevesti-
ging en poorten. De installatie op hellend terrein is eveneens mogelijk.

• Opslagplaatsen
• Distributiecentra
• Electriciteitscentrales
• Laboratoria
• Computercentra

• Financiële instellingen
• Militaire basissen
• Strafinstellingen
• Gevangenissen
• Brugbeveiligingen

Securifor® Paneelsystemen
Het Securifor systeem is een

totaalsysteem bestaande uit

zware hoge veiligheidspanelen

met een anti-klim rechthoekige

maas en kunnen gecombineerd

worden met drie types palen.
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Panelen
De panelen zijn van zwaar gelast veiligheidsgaas, 2518,6 mm breed.  
Meerdere panelen kunnen boven elkaar geplaatst worden. Panelen zijn echter 
ook verkrijgbaar in 1 stuk tot een hoogte van 6,0 m.
Voor een maximale veiligheid zijn de mazen: 12,7 x 76,2 mm (H x B).
De extra zware draaddiameter (4 mm) garandeert extra veiligheid.
Sterkte van de las is minimum 50% van de staalsterkte op elke las. Testen, 
uitgevoerd door gespecialiseerde politie-eenheden, bewezen een vertragings-
factor die 40 x groter was dan voor andere afrasteringssystemen
 - een belangrijke vereiste om potentiële ontsnappingen te verhinderen.

Beantwoordt aan de standaardnormen in diverse Europese landen.

Poorten
Het Securifor systeem voorziet ook bijhorende poorten die voorzien zijn van
dezelfde veiligheidspanelen als de afrastering.

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 panelen zijn eveneens beschikbaar in Zincalu Super coating (95% zink,
5% aluminium).
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m2, beide zijden
gecombineerd) volgens Euronorm 10346.
Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd
(polyester – min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Standaard: groen RAL 6005; Zincalu Super uitvoering: op aanvraag. 
Andere kleuren: op aanvraag.

Extra beveiliging
     Securifor® Double Skin - panelen 
     - Garanderen een verhoogde veiligheid en een  
        maximale vertragingsfactor.
     - Te verkrijgen in 2 uitvoeringen: 
       - Twee panelen Securifor die 90° t.o.v. elkaar   
          gelast zijn.  

        of
   

Palen en bevestiging
    Rechthoekige buispalen (p. 109)
  Paal met 1 rij inserts voor de frontale bevestiging van    
    twee panelen in rechte lijn d.m.v. een specifieke metalen  
    bevestigingsstuk met een one-way laagbolkopschroef  
    met kruisgleuf M8 x 40. Hoekpaal met 1 rij inserts  
    op twee aanliggende zijden voor de plaatsing van twee    
    panelen in een hoek. Profiel tussen-, eind- en hoek palen:  

     80 x 60 x 2,5 mm (tot 3,7 m hoogte) en 120 x 60 x 3,00 mm  
   (hoogte 4,8 m). Specifieke recht hoekige palen in combi- 
   natie met afdeklatten: op aanvraag

Bekafix Super Palen (p. 106)
Zijdelijke bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke 
metalen veiligheidsbevestigingsklemmen (spinklem met 
slotbout M6 x 60 mm en afbreekmoer). Gelaste palen 
(100 x 54 mm) in H-profiel met uitspa ringen voor het 
bevestigen van de panelen. Voorzien van een kunststof 
afdekdop. 

Bekasecure Palen (p. 110)
De Bekasecure palen hebben een uniek design en zijn 
vervaardigd uit staal met hoge treksterkte en garan deren 
een superieure beveiliging, een bijzondere stevig heid en 
maximaal installatiegemak. De palen zijn voorzien van 
een dubbele rij sleufgaten 10 x 20 mm voor de bevesti-
ging van de panelen en de afdeklatten d.m.v. specifieke 
inox slotbouten. Het open profiel van de Bekasecure paal 
laat toe dat elektrische kabels of optische vezels op voor-
hand in het paalprofiel kunnen worden voorzien en wordt 
afgedicht met een specifieke metalen afdekkap.
Profiel Bekasecurepaal:

 - 140 x 135 x 4,00 mm (tot 6 m afrasteringshoogte)

De bovenrand van de Securifor panelen moet worden verstevigd met een
geplastificeerd, metalen U-profiel – 35 x 13 x 2420 mm, te bevestigen met 
bouten of een vast te klikken aluminium, geplastificeerd U-profiel -  
31 x 30 x 2420 mm. 

ASSORTIMENT SECURIFOR

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen
B x H mm

Profiel paal
mm

Lengte palen 
mm

Afmetingen voetplaten
mm

Lengte afdeklatten
mm

met rechthoekige palen en bevestigingsstukken

2000 2518,6 x 2010,6 80 x 60 x 2,50 2600 - - 

2400 2518,6 x 2417,0 80 x 60 x 2,50 3100 - -

3000 2518,6 x 3001,2 80 x 60 x 2,50 3700 - -

4000 2518,6 x 4004,5 120 x 60 x 3,00 4800 - -

met Bekasecure palen en afdeklat - in te betonneren

3000 2518,6 x 3001,2 140 x 135 x 4,00 4050 - 3050

3650 2518,6 x 3674,3 140 x 135 x 4,00 4800 - 2060+1730

4000 2518,6 x 4004,5 140 x 135 x 4,00 4800 - 2060+2060

met Bekasecure palen en afdeklat - met aangelaste voetplaat

4000 2518,6 x 4004,5 140 x 135 x 4,00 4050 230 x 230 x 15 2060+2060

6000 2518,6 x 6011,1 140 x 135 x 4,00 6030 300 x 300 x 20 2060 + 2060 + 2060

* Montagehandleiding: beschikbaar op aanvraag

Securifor® 

- Een bijkomend paneel wordt 90° gedraaid         
  en bevestigd op het 1e Securifor paneel tussen  
  de palen. Het 2e paneel wordt mechanisch  
  bevestigd met een rivetsysteem.



Toepassingen

TROEVEN

Veilig 
Securifor 2D is het ultieme zwaar gelaste paneel welke de hoogste veiligheidsgraad met de meest dis-
crete visuele impact in de omgeving garandeert. De panelen zijn bovendien extra stevig door de verticale 
draden van 6 mm en de dubbele horizontale draden van 4 mm om de 152,4 mm aan de binnenzijde van 
het paneel. Securifor 2D is aangewezen voor alle toepassingen waar hoge veiligheid en geen toegang 
vereist zijn.

Vandalismebestendig
De specifieke mazen combineren een anti-klim en anti-doorknippaneel met een excellente doorkijkbaar-
heid en vandalismebestendigheid. De kleine mazen en de zware draaddiameters maken van Securifor 2D 
een wezenlijke barrière die moeilijk te beklimmen of te doordringen is.

Discreet
Perfecte integratie in de omgeving met een uitstekende doorkijkbaarheid, welke essentieel is voor 
camerabewaking.

Duurzaam
De Betafence bedekkingstechnologie resulteert in een lange levensduur van de afrastering.

Totaal afrasteringssysteem
Securifor 2D is een totaal systeem met panelen, drie paalsystemen en poorten. Installatie op een helling 
is ook mogelijk. 

• Industriële sites
• Opslagplaatsen
• Kwetsbare industrieën
• Risicogebieden
• Gevangenissen

Securifor® 2DPaneelsystemen
Het Securifor 2D systeem is een

unieke afrastering die hoge

stevigheid en veiligheid

combineert met een esthetisch

design.
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Securifor 2D paneel
Maasgrootte: 12,7 mm x 76,2 mm (HxB), gelast op elke 
intersectie.

 - Horizontale draaddiameter: 4 mm om de 12,7 mm 
aan de buitenzijde van het paneel, bijkomende draden 
van 4 mm om de 152,4 mm aan de binnenzijde van 
het paneel.

 - Verticale draaddiameter: 6 mm.

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een
adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag
(min. 100 micron). De palen zijn polyester gecoat op verzinkt volgens
Euronorm 10346 (min. 60 micron).

Kleuren (p. 2)
Standaard: groen RAL 6005.
Andere kleuren: op aanvraag.

Palen en bevestiging

Rechthoekige Securiforpalen (p. 109)
80 x 60 x 2.5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm (afhankelijk van 
de paallengte) met specifieke bevestigingsklemmen. 
De panelen worden bevestigd op de Securiforpalen met 
specifieke metalen bevestigings klemmen met one way 
laagbolkopschroef met kruisgleuf M8 x 40. De palen zijn 
voorzien van 1 rij inserts voor frontale bevestiging van 
twee panelen in rechte lijn. Hoekpaal met 1 rij inserts op 
twee aanliggende zijden voor de plaatsing van 2 panelen 
in een hoek.
Specifieke rechthoekige palen in combinatie met   

   afdeklatten: op aanvraag.

Bekafix Super Palen (p. 106)
Zijdelijke bevestiging van de panelen d.m.v.  
specifieke metalen veiligheidsbevestigings klemmen 
(spinklem met slotbout M6 x 60 mm en  
afbreekmoer).
Gelaste palen (100 x 54 mm) in H-profiel met uit-
sparingen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien 
van een kunststof afdekdop

Bekasecure Palen (p. 110)
De Bekasecure palen hebben een uniek design en zijn 
vervaardigd uit staal met hoge treksterkte en garande-
ren een superieure beveiliging, een bij zondere stevig-
heid en maximaal installatiegemak.  
De palen zijn voorzien van een dubbele rij sleufgaten 
10 x 20 mm voor de bevestiging van de panelen en de 
afdeklatten d.m.v. specifieke inox slotbouten.  
Het open profiel van de Bekasecure paal laat toe dat 
elektrische kabels of optische vezels op voorhand in het 
paalprofiel kunnen worden voorzien en wordt afgedicht 
met een specifieke metalen afdekkap.
Profiel Bekasecurepaal:

 - 140 x 135 x 4,00 mm (tot 6 m afrasteringshoogte)

Andere hoogtes op aanvraag

ASSORTIMENT SECURIFOR 2D

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen 
B x H  
mm

Paallengte
mm

2000 2520,6 x 1985,2 2600

2400 2520,6 x 2442,4 3100

3000 2520,6 x 3052,0 3700



Toepassingen

TROEVEN

Hoge veiligheid 
De panelen zijn uit zwaar gelast gaas met kleine rechthoekige openingen. De stevige draaddiameter van 
4 mm en de kleine maasopeningen (12,7 x 76,2 mm) garanderen een maximale veiligheid.

Attractief design
De driedimensionele buiging zorgt voor het esthetische design van het Securifor 3D paneel. Dit maakt 
Securifor 3D uitermate geschikt voor omgevingen waar veiligheid en esthetisch aspect samengaan.

Zeer lange levensduur
De trendsettende Betafence bedekkingstechnologie waarborgt een extra lange levensduur.

Goede doorkijkbaarheid
Alhoewel de maasopeningen klein zijn, blijft de doorkijkbaarheid onbelemmerd, zowel vanuit frontale als 
schuine invalshoek. Dit is essentieel voor camerabewaking.

Totaalsysteem
Het systeem omvat Securifor 3D panelen, aangepaste palen en een specifiek bevestigingssysteem.

• Scholen
• Recreatie
• Hospitalen
• Spoorwegen
• Opslagplaatsen
• Commerciële en industriële sites

Securifor® 3DPaneelsystemen
Het Securifor 3D systeem is een

totaalsysteem, dat toelaat hoge

veiligheid en esthetisch design te 

combineren.
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Panelen
De panelen zijn van zwaar gelast veiligheidsgaas, voorzien van horizontale 
versterkingen, 2518,6 mm breed.
De maasgrootte is 12,7 x 76,2 mm (H x B).
De draaddiameter: 4 mm.

Palen en bevestiging

Rechthoekige buispalen (p. 109)
De palen zijn vervaardigd uit gelaste buis.
Profiel tussen- en eindpalen: 80 x 60 x 2,50 mm.
Profiel hoekpaal: 80 x 60 x 2,50 mm.
De panelen worden op de paal bevestigd d.m.v.  
verzinkte en groen geplastificeerde bevestigingsstukken 
en specifieke one-way laagbolkopschroef met   
kruisgleuf M8 x 40.

 

 

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 in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte  
275 g/m2, beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt 
een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd  
(polyester – min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Standaard: groen RAL 6005.  
Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT SECURIFOR 3D 

Panelen Palen

Hoogte afrastering
mm

(overmeten afmetingen) 
B x H
mm

Aantal verstevigingen  
per paneel

Paallengte
mm

2000 2518,6 x 2010,6 2 2600

2400 2518,6 x 2417,0 3 3100

3000 2518,6 x 3001,2 3 3700

Bekafix Super palen (p. 106)
Zijdelijke bevestiging van de panelen d.m.v.  
specifieke metalen veiligheidsbevestigingsklemmen 
(spinklem met slotbout M6 x 60 mm en  
afbreekmoer).
Gelaste palen (100 x 54 mm) in H-profiel met  
uitsparingen voor het bevestigen van de panelen.  
Voorzien van een kunststof afdekdop.



Toepassingen

TROEVEN

Uiterst stevig 
Securifor 4D is de top onder de zwaar gelaste gaaspanelen, perfect geschikt om het hoogste veiligheids-
niveau te waarborgen. Het Securifor 4D-paneel met 1/1 alternerende draden is 10 keer sterker dan 
een vlak Securifor-paneel en ook robuuster dan een Securifor 2D- of 3D-paneel. Zo kan het tippen aan 
Securifor Doubleskin. Het Securifor 4D-paneel met 10/10 alternerende draden is 5 keer sterker dan een 
vlak Securifor-paneel en bijgevolg een betere keuze voor detectiesystemen 
(het veroorzaakt minder valse alarmen).

Vandalismebestendig
De kleine mazen (standaard maasgrootte van 12,7 x 76,2 mm) maken het moeilijk om op dit paneel 
te klimmen en ontmoedigen iedere vandaal die met gewoon gereedschap door het paneel tracht te 
geraken. De inbraaktijd van dit paneel ligt aanzienlijk hoger dan bij “vlakke” Securifor-panelen dankzij de 
horizontale achterdraden, die moeilijker door te knippen zijn. Op dat vlak scoort Securifor 4D-1/1 beter 
dan Securifor 4D-10/10.

Discreet
De visuele impact op de omgeving blijft beperkt dankzij de uitstekende doorkijkbaarheid, onontbeerlijk 
voor gebruik in combinatie met veiligheidscamera’s.

Twee versies
• Securifor 4D (1/1): versie waarbij elke horizontale draad van voren naar achteren alterneert.
• Securifor 4D (10/10):  versie waarbij tien horizontale draden van voren naar achteren alterneren. 

• Industriële terreinen
• Opslagplaatsen
• Gevoelige industrieën

Securifor 4D-1/1 Securifor 4D-10/10

Securifor® 4DPaneelsystemen
Wat het Securifor 4D-systeem zo 

uniek maakt, zijn de horizontale 

alternerende draden, die aan 

het paneel een bijzondere 

stevigheid verlenen voor hoge 

veiligheidsomgevingen waar 

detectie en toezicht vereist zijn.
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Panelen Securifor 4D
Maaspatroon (H x B)
Securifor 4D gebruikt een standaard maasgrootte van 12,7 x 76,2 mm, met de 
standaard draaddiameter van 4 mm. 
Securifor 4D-1/1: elke horizontale draad is alternerend van voor naar achter.
Securifor 4D-10/10: elke 10 horizontale draden zijn alternerend van voor naar 
achter.

 
 
 
 
 
 

  Securifor 4D-1/1 Securifor 4D-10/10

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde draden. Die zijn behandeld 
met een speciale adhesielaag voor een perfecte hechting met de polyester-
eindlaag (min. 100 micron).

Kleuren (p. 2)
Standaard: groen RAL 6005. 
Andere kleuren: op aanvraag.

Technische tekeningen

          Securifor 4D-1/1       Securifor 4D-10/10

Palen en bevestiging
Securifor 4D kan geïnstalleerd worden met drie paaltypes:

Rechthoekige buispalen (p. 109 )
80 x 60 x 2,5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm (afhankelijk van 
de paallengte). Elke paal heeft een rij met M8 inserts. De 
panelen worden bevestigd met specifieke klemmen of 
afdeklatten over de volledige lengte en met veiligheids-
bouten. 

Bekafix Super-palen (p. 106)
Zijdelingse bevestiging van de panelen, met speciale 
metalen veiligheidsklemmen (spinklem met slotbout  
M6 x 60 mm en afbreekmoer). Gelaste H-vormige buis-
palen (100 x 54 mm) met uitsparingen om de panelen 
te plaatsen en te bevestigen. De palen worden afgedekt 
met een plastic paaldop.

Bekasecure-palen (p. 110)
Hun uniek ontwerp en staal met hoge treksterkte maken 
van de Bekasecure-palen het neusje van de zalm op 
het vlak van veiligheid, onbuigzaamheid en installatie-
gemak. De palen worden geleverd met een dubbele rij 
sleufgaten van 10 x 20 mm, het paneel is beveiligd met 
een ononderbroken afdeklat en speciale veiligheids-
bouten in roestvrij staal. Het open profiel van de paal 
maakt het mogelijk om elektrische kabels op optische 
vezelkabels te integreren; de paal wordt afgesloten met 
een speciale metalen paaldop.

Paalprofiel  
- 140 x 135 x 4,00 mm

* Het volledige assortiment is op aanvraag, evenals andere hoogtes.

ASSORTIMENT SECURIFOR 4D*

Hoogte afrastering
mm

Afmeting panelen 
B x H 
mm

Aanbevolen paallengte
mm

2000* 2747,0 x 1985,2 2600

2400* 2747,0 x 2442,4 3100

3000* 2520,6 x 3052,0 3700



Toepassingen

Paneelsystemen
Ontwikkeld voor toepassingen  

waar bescherming, veiligheid 

en afbakening vereist zijn. Drie 

uitvoeringen Barofor zijn beschik-

baar voor industrie, openbare 

gebouwen, privé eigendommen, 

scholen, parken en  

speelterreinen.

TROEVEN

Stevig 
Heel hoge stevigheid door het gebruik van unieke horizontale holle profielen boven- en onderaan, 
gecombineerd met ingelaste verticale spijlen.

Esthetisch
De panelen zijn robuust maar ogen decoratief en elegant. De bijhorende palen en poorten hebben een 
zelfde perfecte afwerking. Barofor spijlenhekwerk heeft een eigentijds design.

Veilig
Alle Barofor systemen beantwoorden aan de hoogste normen.

Eenvoudige installatie
Het Baroforsysteem is ontwikkeld voor eenvoudige installatie en alle componenten zijn perfect geïnte-
greerd. Plaatsing op hellend terrein is eveneens mogelijk.

• Industriële sites
• Openbare gebouwen
• Speelterreinen
• Scholen
• Parken
• Commerciële centra

Barofor®
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Panelen
Barofor panelen zijn beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen in hoogtes 
van 1000 tot 2400 mm. Alle panelen zijn voorzien van stevige holle horizontale 
profielen waarbij ronde en vierkante spijlen ingelast zijn. Verschillende uitvoe-
ringen zijn beschikbaar om te beantwoorden aan de visuele en veiligheids-
vereisten. Barofor Deco is aangewezen voor toepassingen waar veiligheid 
voorop staat, bijvoorbeeld de afrastering van een kinderspeelplein. Wanneer 
veiligheid en afschrikking vereist zijn, zijn Barofor Round en Barofor Square 
met scherpe spijlenpunten om overklimmen te verhinderen, de aangewezen 
afrasteringen.

Palen
De palen zijn uit gelaste buis (60 x 60 x 2 mm). De palen zijn voorzien van een 
kunststof afsluitdop.

Poorten
Barofor Square, Barofor Round en Barofor Deco spijlenhekwerk kan perfect 
gecombineerd worden met de enkele en dubbele draaipoorten. 

 
Barofor Square    Barofor Round       Barofor Deco

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of 
blijven staan in de paal. 

Uniek bevestigingssysteem
Zwarte polyamide insteekproppen, te monteren in de uiteinden van de  
horizontale profielen en te verbinden met specifieke pennen aan de palen.  
Oplossingen voor tussen-, eind en hoekpalen zijn beschikbaar.

     

Verbinding met eindpaal.            Hoekverbinding voor stompe hoeken tussen 140° en 180°.

    

 

Verbinding met tussenpaal.                   Hoekverbinding 90°.

 
Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vuurverzinkt na fabricatie en polyester geplastificeerd. De 
palen zijn polyester gecoat op verzinkt. Barofor spijlenhekwerk is standaard 
beschikbaar in verzinkte uitvoering of in groen RAL 6005 geplastificeerde 
uitvoering.

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005.
Verzinkte uitvoering. 
Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT BAROFOR

Assortiment Barofor Square

Hoogte afrastering
mm

Panelen 
B x H mm

Spijlen
mm

Paallengte
mm

1500 2520 x 1500 25,4 x 25,4 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25,4 x 25,4 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25,4 x 25,4 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25,4 x 25,4 x 1,50 3200

Assortiment Barofor Round

Hoogte afrastering
mm

Panelen 
B x H mm

Spijlen
mm

Paallengte
mm

1500 2520 x 1500 25,4 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25,4 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25,4 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25,4 x 2,00 3200

Assortiment Barofor Deco

Hoogte afrastering
mm

Panelen 
B x H mm

Spijlen
mm

Paallengte
mm

1000 2520 x 1000 19 x 1,50 1500

1200 2520 x 1200 19 x 1,50 1700

1500 2520 x 1500 19 x 1,50 2100

Barofor Round       Barofor Square                Barofor Deco            



Toepassingen

Gelaste gazen
Het Pantanetsysteem is een

totaalsysteem, bestaande uit

geplastificeerd gelast gaas op

rollen en bijhorende palen.

Ideaal voor residentiële

toepassingen en parken.

Pantanet® 

Family & Protect
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TROEVEN

Esthetisch en discreet 
Het Pantanet assortiment is beschikbaar in groene kleur. 
Pantanet Family is eveneens beschikbaar in metallic antraciet kleur.

Zeer lange levensduur
Het gaas is verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd met perfecte hechting. De gelaste palen zijn binnen 
en buiten verzinkt, gepassiveerd, geplastificeerd en afgedicht met dop. De P-palen zijn vervaardigd uit 
gekleurde PVC en verstevigd met oliegeharde staaldraden.

Perfecte en snelle plaatsing
Bekaclip palen met bevestigingsstrip garanderen een snelle professionele plaatsing met een optimaal 
aangespannen gaas. Er is een minimum aan toebehoren nodig. Twee specifieke paalassortimenten zijn 
beschikbaar voor doe-het-zelf plaatsing.

Compleet systeem
Het Pantanet systeem is een totaalsysteem met verschillende rolhoogtes, palen en een breed
assortiment draai- en schuifpoorten.

• Private tuinen
• Parken
• Scholen



41

Ge
la

st
e 

ga
ze

n

Gaas 
Gelast gaas, gefabriceerd uit verzinkt draad, gepuntlast en achteraf geplasti-
ficeerd. De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas. Boven- en 
onderaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een tweede 
zelfkantdraad (behalve voor Pantanet Protect). 

Bedekkingsprocédé
De rollen zijn vervaardigd uit verzinkte draad. Een voorbehandelingsproces
garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag..

Poorten
Het Pantanetsysteem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten
type Fortinet of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Kleuren (p. 2)
Gaas: groen BF 6073 of metallic antracietgrijs* (BF 7016 M)
Palen: groen RAL 6005 of metallic antracietgrijs** (BF 7016 M)
* enkel voor Pantanet Family
** beperkt assortiment Bekaclippalen

Palen voor Professionele plaatsing
Bekaclip palen (groen of antracietgrijs) (p. 99)
De span- en tussenpalen zijn voorzien van een bevestigingsstrip en hebben
een ronde buitenomtrek. De palen zijn voorzien van een dop in kunststof.
De bevestigingsclips zijn van roestvast staal.
Bekaclip palen in antraciet kleur voor doe-het-zelf plaatsing zijn beschikbaar
met antraciet polyamide clipsen.

Gelaste ronde buispalen (p. 98)
De palen zijn binnen en buiten verzinkt met een minimum laagdikte van (plaat
= beide zijden): 275 g/m2 volgens Euronorm 10346. Na passivatie geplastifi-
ceerd met polyester (minimum laagdikte van 60 microns).

Palen voor Doe-het-zelf plaatsing
Bekaclip-P palen (enkel groen) (p. 100)
Palen in gekleurde PVC verstevigd met oliegeharde staaldraden, met gaasbe-
vestigingsstrip voor bevestiging van het Pantanet gaas d.m.v. kunststofclips.
De palen zijn voorzien van een afsluitdop met Betafence logo.  
Bekarond-P palen (enkel groen) (p. 101)
Ronde palen in gekleurde PVC verstevigd met oliegeharde staaldraden. Voor-
zien van een paaldop met Betafence logo met geïntegreerde draadhouder.

PVC hoek- tussen- en steunpalen*

Bekarond-P Bekaclip-P

Hoogte afrastering mm Ø mm Paallengte mm Paallengte mm

610 38 1200 1200

810 38 1200 1200

1020 38 1500 1500

1220 38 1700 1700

1520 38 2000 2000

1830** 38 2300  -

Rollengte: 25 m – bepaalde types ook in rollengte 10 m

* Niet te gebruiken met Pantanet Protect ** Enkel in Pantanet Family

PANTANET PROTECT & FAMILY
Draaddiameter Treksterkte draad

Type Maasgrootte mm Horizontaal mm Verticaal mm Horizontaal Verticaal 

Pantanet Protect  50,80 x 50,80 2,50 2,20 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

Pantanet Family 101,60 x 50,80 2,50 2,50 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

ASSORTIMENT PANTANET PROTECT & FAMILY
Spanpalen Bekaclip Ronde Steunpalen Tussenpalen Bekaclip

Hoogte
afrastering

mm

Gaas*
mm

Prikkeldraad
mm

Paallengte
mm

Ø
mm

Wanddikte
mm

Paallengte
mm

Ø
mm

Wanddikte
mm

Paallengte
mm

Ø
mm

Wanddikte
mm

610 610 - 1100 48 1,20 1500 38 1,25 1100 48 1,20

810 810 - 1500 48 1,20 1500 38 1,25 1500 48 1,20

1020 1020 - 1500 48 1,20 1500 38 1,25 1500 48 1,20

1220 1220 - 1700 48 1,20 1750 38 1,25 1700 48 1,20

1520 1520 - 2000 48 1,20 2200 38 1,50 2000 48 1,20

1830 1830 - 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2030 2030 - 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

* Rollengte: 25 m 

Met één rij prikkeldraad

2030 1830 200 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

2230 2030 200 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

Met drie rijen prikkeldraad

2280 1830 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

2480 2030 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

Met schuine opstand

2130 1830 3 rijen 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50

2330 2030 3 rijen 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50



Toepassingen

Gelaste gazen
Het Pantanetsysteem is een

totaalsysteem, bestaande uit

geplastificeerd gelast gaas op

rollen en bijhorende palen.

Ideaal voor residentiële

toepassingen.

Pantanet® 

Essential & Light
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TROEVEN

Esthetisch en discreet 
Het Pantanet assortiment is beschikbaar in groene kleur. 
Pantanet Essential is eveneens beschikbaar in metallic antraciet kleur.

Zeer lange levensduur
Het gaas is geplastificeerd met perfecte hechting. De gelaste palen zijn binnen en buiten verzinkt, 
gepassiveerd, geplastificeerd en afgedicht met dop. De P-palen zijn vervaardigd uit gekleurde PVC en 
verstevigd met oliegeharde staaldraden.

Perfecte en snelle plaatsing
Bekaclip palen met bevestigingsstrip garanderen een snelle professionele plaatsing met een optimaal 
aangespannen gaas. Er is een minimum aan toebehoren nodig. Twee specifieke paalassortimenten zijn 
beschikbaar voor doe-het-zelf plaatsing.

Compleet systeem
Het Pantanet systeem is een totaalsysteem met verschillende rolhoogtes, Bekaclip palen en een breed 
assortiment draai- en schuifpoorten.

• Private tuinen
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Gaas 
Gelast, geplastificeerd gaas. De horizontale draden vertonen een krimp bij 
elke maas. Bovenaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een 
tweede zelfkantdraad (enkel voor Pantanet Essential). 

Bedekkingsprocédé
De rollen zijn geplastificeerd. Een voorbehandelingsproces garandeert een 
perfecte hechting met de PVC eindlaag.

Poorten
Het Pantanetsysteem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten
type Fortinet of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Kleuren (p. 2)
Gaas: groen BF 6073 of metallic antracietgrijs* (BF 7016 M)
Palen: groen RAL 6005 of metallic antracietgrijs** (BF 7016 M)

Palen voor Professionele plaatsing
Bekaclip palen (groen of antracietgrijs) (p.99) 
De span- en tussenpalen zijn voorzien van een bevestigingsstrip en hebben 
een ronde buitenomtrek. De palen zijn voorzien van een dop in kunststof.
De bevestigingsclips zijn van roestvast staal.
Bekaclip palen in antraciet kleur voor doe-het-zelf plaatsing zijn beschikbaar
met antraciet polyamide clipsen.
 

Gelaste ronde buispalen (p. 98)
De palen zijn binnen en buiten verzinkt met een minimum laagdikte van (plaat
= beide zijden): 275 g/m2 volgens Euronorm 10346. Na passivatie geplastifi-
ceerd met polyester (minimum laagdikte van 60 microns).

Palen voor Doe-het-zelf plaatsing
Bekaclip-P palen (enkel groen) (p. 100)
Palen in gekleurde PVC verstevigd met oliegeharde staaldraden, met gaasbe-
vestigingsstrip voor bevestiging van het Pantanet gaas d.m.v. kunststofclips.
De palen zijn voorzien van een afsluitdop met Betafence logo.
Bekarond-P palen (enkel groen) (p. 101)
Ronde palen in gekleurde PVC verstevigd met oliegeharde staaldraden. Voor-
zien van een paaldop met Betafence logo met geïntegreerde draadhouder.

PVC hoek- tussen- en steunpalen

Bekarond-P Bekaclip-P

Hoogte afrastering mm Ø mm Paallengte mm Paallengte mm

610 38 1200 1200

810 38 1200 1200

1020 38 1500 1500

1220 38 1700 1700

1520 38 2000 2000

1830 38 2300  -

* Enkel voor Pantanet Essential
** Beperkt assortiment Bekaclippalen

PANTANET ESSENTIAL & LIGHT

Draaddiameter Treksterkte van de draad

Type Maasgrootte mm Horizontaal mm Verticaal mm Horizontaal Verticaal 

Pantanet Essential 101,60 x 50,80 2,10 2,20 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

Pantanet Light 101,60 x 76,20 2,10 2,10 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

* Pantanet Essential eveneens beschikbaar in antraciet grijs (bepaalde hoogtes)

ASSORTIMENT PANTANET ESSENTIAL & LIGHT

Spanpalen Bekaclip Ronde Steunpalen Tussenpalen Bekaclip

Totale hoogte
mm

Gaas
mm

Paallengte
mm

Ø 
mm

Wanddikte 
mm

Paallengte
mm

Ø 
mm

Wanddikte  
mm

Paallengte
mm

Ø 
mm

Wanddikte 
mm

Essential Light Essential Light

610 600 610 600 1100 48 1,20 1500 38 1,25 1100 48 1,20

810 800 810 800 1500 48 1,20 1500 38 1,25 1500 48 1,20

1020 1000 1020* 1000 1500 48 1,20 1500 38 1,25 1500 48 1,20

1220 1200 1220* 1200 1700 48 1,20 1750 38 1,25 1700 48 1,20

1520 1500 1520* 1500 2000 48 1,20 2200 38 1,50 2000 48 1,20

1830 - 1830 - 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2030 - 2030 - 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

Rollengte: 25 m - voor bepaalde types ook 10 m
* ook beschikbaar in antraciet grijs BF 7016 M



Toepassingen

Gelaste gazen
Het Fortinetsysteem is een

totaalsysteem, bestaande uit

geplastificeerd gelast gaas op

rollen en Bekaclippalen.

Ideaal voor industriële sites,

luchthavens en militaire

basissen.

TROEVEN

Stevigheid 
Een stevig, gelast gaas met vormvaste vierkante mazen en zware draaddiameter. Deze eigenschappen 
bieden dit gaas een specifieke stevigheid en een belangrijke treksterkte.

Zeer lange levensduur
Het gaas is verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd met perfecte hechting. De Bekaclippalen zijn in- en 
uitwendig verzinkt, gepassiveerd en geplastificeerd en afgedicht met een dop.

Perfecte en snelle plaatsing
Bekaclip palen met bevestigingsstrip garanderen een snelle professionele plaatsing met een optimaal
aangespannen gaas. Er is een minimum aan toebehoren nodig.

Compleet systeem
Het Fortinet systeem is een totaalsysteem met gazen in verschillende rolhoogtes, Bekaclip palen en een 
breed assortiment draai- en schuifpoorten.

       Medium  Super 
• Parken    *** **
• Scholen    *  **
• Sportterreinen   ** **
• Opslagplaatsen   *  **
• Industriële gebouwen  **  ***
• Openbare gebouwen  ** **
• Luchthavens   **  ***
• Militaire basissen   **  ***

Fortinet Medium

Fortinet Super
* Mogelijk - ** Aanbevolen - *** Ideaal

Fortinet®
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Fortinet Medium

Fortinet Super

Gaas
Gelast gaas (50,8 x 50,8 mm) uit verzinkte draad, gepuntlast en achteraf
geplastificeerd. De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas.
Vanaf hoogte 1500 mm heeft het gaas prikkels van 25,4 mm, naar boven of
onder te plaatsen. Rollengte: 25 m.

Bedekkingsprocédé
De rollen zijn vervaardigd uit verzinkte draad. Een voorbehandelingsproces
garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag.

Poorten
Het Fortinetsysteem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten
type Fortinet of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Kleuren (p. 2)
Gaas: groen BF 6073
Palen: groen RAL 6005

Bekaclip palen (p. 99)
Het Fortinet systeem met gelaste Bekaclip palen verzekert een optimale 
afrastering. De span- en tussenpalen zijn voorzien van een bevestigingsstrip 
en hebben een ronde buitenomtrek. De palen zijn voorzien van een dop in 
kunststof.
De bevestigingsclips zijn van roestvast staal. De Bekaclippalen zijn in- en
uitwendig verzinkt met een min. laagdikte (plaat = beide zijden) van 275 g/m2

volgens Euronorm 10346. Na passivatie, geplastificeerd met polyester met een
minimum laagdikte van 60 microns.

FORTINET TYPES

Draaddiameter Treksterkte draad

Type Maasgrootte mm Horizontaal mm Verticaal mm Horizontaal Verticaal

Fortinet Medium 50,8x50,8 2,95 2,95 min. 400 N/mm² min. 650 N/mm²

Fortinet Super 50,8x50,8 3,50 3,50 min. 400 N/mm² min. 600 N/mm²

ASSORTIMENT FORTINET MEDIUM
Spanpalen Bekaclip Ronde steunpalen Tussenpalen Bekaclip

Totale hoogte 
mm

Gaas  
mm

Prikkeldraad  
mm

Paallengte  
mm

Ø  
mm

Wanddikte  
mm

Paallengte  
mm

Ø  
mm

Wanddikte  
mm

Paallengte  
mm

Ø  
mm

Wanddikte  
mm

1020 1020 - 1500 48 1,20 1750 38 1,25 1500 48 1,20

1220 1220 - 1700 48 1,20 1750 38 1,25 1700 48 1,20

1500 1500 - 2000 48 1,20 2200 38 1,50 2000 48 1,20

1800 1800 - 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2010 2010 - 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

2510 2510 - 3500 60 2,00 3000 48 1,50 3000 60 2,00

Met één rij prikkeldraad

2000 1800 200 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

2210 2010 200 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

Met drie rijen prikkeldraad

2250 1800 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

2460 2010 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

Met schuine opstand

2100 1800 3 rijen 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50

2310 2010 3 rijen 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50

2935 2510 3 rijen 3600 60 2,00 3000 38 1,50 3600 60 2,00

ASSORTIMENT FORTINET SUPER
2010 2010 - 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 60 2,00

Met één rij prikkeldraad

2210 2010 200 2700 60 2,00 3000 38 1,50 3000 60 2,00

Met drie rijen prikkeldraad

2460 2010 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 60 2,00

Met schuine opstand

2310 2010 3 rijen 3250 60 2,00 3000 38 1,50 3100 48 1,50



Toepassingen

Geknoopte gazen
Ursus, het ideale gaas voor

weide-afrasteringen in de  

landbouw en veefokkerij.

Ursus® voor landbouw en  
veefokkerij
TROEVEN

Ursus 
Dankzij de speciaal ontwikkelde Zincalu® -bedekking wordt de levensduur van de draad met 
tenminste 50% verlengd in vergelijking met de zwaar verzinkte uitvoering. De Ursus afrastering is 
heel eenvoudig te installeren en het brede assortiment laat vele toepassingen toe

Ursus Heavy
Draden met dikke diameter en de Ursusknoop geven de afrastering verhoogde rigiditeit en stevig-
heid. De Zincalu® Super-coating zorgt voor een lange levensduur.

Ursus Heavy AS
Deze afrastering heeft dezelfde troeven als Ursus Heavy, maar de combinatie van draden met ho-
gere trek sterkte en de lagere draaddiameters verzekeren extra stevigheid en flexibiliteit. Daardoor  
is het gewicht van de rol lichter en kan de afstand tussen de tussenpalen verhoogd worden, 
waardoor een snellere en goedkopere installatie mogelijk wordt.

Ursus:
Schapen
Geiten
Kippen
Eenden
Ganzen
Ander kleinvee

Ursus Heavy en Ursus Heavy AS:
Varkens
Koeien
Paarden…
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Ursus
Ursus Coating: Zincalu 
Draaddiameter en treksterkte draad: 
-  Horizontale draden: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm2 
-  Verticale draden: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm2 
-  Neggedraad: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm2

 
Ursus Heavy

Ursus Heavy Coating: Zincalu Super
Draaddiameter en treksterkte draad: 
-  Horizontale draden: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm2 
-  Verticale draden: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm2 
-  Neggedraad: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm2 
-  Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm2

Ursus Heavy  AS
Ursus Heavy AS Coating: Zincalu Super
Draaddiameter en treksterkte draad:
 - Horizontale draden: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm2

 - Verticale draden: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm2

 - Neggedraad: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm2

 - Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm2

                                Ursus Heavy Ursus Heavy AS

URSUS

Rolhoogte 
cm

Aantal horizontale 
draden

Afstand tussen de 
verticale draden 

cm

Type

Rollen van 50 m

60 6 15 60/6/15

80 8 15 80/8/15

95 10 15 95/10/15*

100 8 15 100/8/15

100 16 15 100/16/15

130 18 15 130/18/15

145 19 15 145/19/15

200 22 15 200/22/15

* Enkel standaard verkrijgbaar in Nederland
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URSUS HEAVY

Rolhoogte 
cm

Aantal horizontale 
draden

Afstand tussen de 
verticale draden 

cm

Type

Rollen van 50 m

80 8 15 80/8/15

100 6 15 100/6/15

100 10 15 100/10/15

120 7 15 120/7/15

120 11 15 120/11/15

140 12 15 140/12/15

URSUS HEAVY AS

Rolhoogte 
cm

Aantal horizontale 
draden

Afstand tussen de 
verticale draden 

cm

Type

Rollen van 50 m

180 14 15 180/14/15

200 15 15 200/15/15
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Geknoopte gazen
Betafence heeft drie types

afrasteringen ontwikkeld voor

bosbouw en autowegen:

Ursus AS Light, Ursus AS Medium

en Ursus AS Super.

Ursus® voor bosbouw,  
autowegen en spoorwegen
TROEVEN

Het Ursus AS assortiment biedt een stevig (met hoge treksterkte) professioneel product. Dankzij het  
gebruik van draden met hoge treksterkte biedt de afrastering een verhoogde weerstand tegen stoten en  
vervorming. Door deze hoge productkwaliteiten hoeven de palen maar om de 8 tot 10 meter te worden  
geplaatst waardoor het installeren van Ursus AS-afrasteringen 3 x sneller gaat dan andere systemen!

Ursus AS Light
Laag gewicht én een maximale stevigheid. Kleine maasopeningen onderaan de afrastering maken  
tal van toepassingen mogelijk voor kleinere maar ook grotere dieren.

Ursus AS Medium
De dikkere draden bieden een verhoogde stevigheid. Een breed assortiment bruikbaar voor alle toepas-
singen.

Ursus AS Super
Zwaardere draden gecombineerd met een Trigalv uitvoering voor een maximaal resultaat.

Ursus Heavy AS
Deze afrastering heeft dezelfde troeven als Ursus Heavy, maar de combinatie van draden met  
hogere treksterkte en de lagere draaddiameters verzekeren extra stevigheid en flexibiliteit. Daardoor  
is het gewicht van de rol lichter en kan de afstand tussen de tussenpalen verhoogd worden, waardoor  
een snellere en goedkopere installatie mogelijk wordt. 

Aanbevolen voor afsluitingen langs spoorwegen
en autosnelwegen.
Ursus AS Light, Medium en Super:
Herten
Hazen
Wilde konijnen
Ursus Heavy AS:
Groter wild
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Ursus AS Light
Coating: Trigalv 
Draaddiameter en treksterkte draad: 
 - Horizontale draden: 1,60 mm - 1100/1300 N/mm2

 - Verticale draden: 1,60 mm - 400/550 N/mm2

 - Neggedraad: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm2

Ursus AS Medium
Coating: Trigalv 
Draaddiameter en treksterkte draad: 
 - Horizontale draden: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm2

 - Verticale draden: 1,90 mm - 400/550 N/mm2

 - Neggedraad: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm2

Ursus AS Super
Coating: Trigalv 
Draaddiameter en treksterkte draad: 
 - Horizontale draden: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm2

 - Verticale draden: 2,50 mm - 400/550 N/mm2

 - Neggedraad: 3,00 mm - 1050/1250 N/mm2

Ursus Heavy  AS
Coating: Zincalu Super 
Draaddiameter en treksterkte draad: 
 - Horizontale draden: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm2

 - Verticale draden: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm2

 - Neggedraad: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm2

 - Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm2

URSUS AS LIGHT

Rolhoogte  
cm

Aantal horizontale 
draden

Afstand tussen de 
verticale draden  

cm

Type

Rollen van 50 m

160 23 15 160/23/15

Ursus AS Light Ursus AS Medium Ursus AS Super Ursus Heavy AS

140/12/15120/11/15120/7/15100/10/15100/6/1580/8/15

7,5
2020

20

20
15

15

20

20

7,5
7,5
7,5

10

12,5

12,5

15

20

20

20

20

20
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7,5
7,5
7,5
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12,5
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7,5
7,5
7,5

12,5

15

7,5
7,5
7,5
7,5

12,5

12,5
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20

180/14/15
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7,5
7,5
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20

20

20

20
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7,5
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20
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20

20

20
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20

20

20

20

120/9/15

15
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10
10

15

20

20

20

URSUS AS MEDIUM

Rolhoogte  
cm

Aantal horizontale 
draden

Afstand tussen de 
verticale draden  

cm

Type

Rollen van 50 m

160 23 15 160/23/15

200 17 15 200/17/15

200 25 15 200/25/15

URSUS AS SUPER

Rolhoogte   
cm

Aantal horizontale 
draden

Afstand tussen de 
verticale draden  

cm

Type

Rollen van 50 m

200 17 15 200/17/15

200 22 15 200/22/15

URSUS HEAVY AS

Rolhoogte  
cm

Aantal horizontale 
draden

Afstand tussen de 
verticale draden  

cm

Type

Rollen van 50 m

180 14 15 180/14/15

200 15 15 200/15/15
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Ursus® TightKnot® ASGeknoopte gazen
Geknoopte omheining voor 

landbouwtoepassingen, bos- of 

wegenbouwprojecten, natuur-

reservaten, ... gemaakt uit een 

onbuigzame, doorlopende con-

structie van verticale draden met 

strakke knopen en exclusieve 

spanningskrimpen in de hori-

zontale draden voor een lange 

levensduur en weerstand tegen 

het vee. 

TROEVEN

Onafhankelijke knopen 
De onafhankelijke knopen verhogen de structurele sterkte van de omheining. Ze zorgen ervoor dat 
de draden de contouren volgen. De speciale knoop fixeert de verticale draden met de horizontale 
draden.

Snelle installatie
Dankzij de horizontale draden met hoge treksterkte kan de omheining eenvoudig opgespannen en 
opgezet worden, zelfs op oneffen terreinen. Omdat je minder palen moet installeren, is de totale 
kost van de omheining prijsinteressanter. (palen kunnen tot 10 meter uit elkaar staan)

Stevig
Deze omheining is eenvoudig op te spannen en zorgt ervoor dat de impact over de hele omhei-
ning verdeeld wordt, zodat die naar zijn oorspronkelijke toestand kan terugkeren.
Er zijn geen extra horizontale draden nodig om de omheining te ondersteunen.

• Fokken (herten, vee, schapen, struisvogels)
• Jachtdomeinen
• Bosbouw
• Infrastructuur (snelwegen, spoorwegen, ...)
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Draden
De afstand tussen de horizontale draden zijn zo voorzien om een maximale 
weerstand en veiligheid te kunnen bieden bij de belangrijkste contactpunten. 
Ze zijn ononderbroken in lengte en gemaakt van draad met hoge treksterkte.

De verticale draden zijn ononderbroken in lengte. Samen met de knopen en 
spanningskrimpen zorgen ze voor de stevigheid en elasticiteit van het geheel. 
De belasting van een impact zal zich verspreiden over de hele hoogte van de 
omheining, en over een zekere afstand aan beide kanten. De verticale draden 
zijn standaard beschikbaar met een tussenafstand van 150 mm of 300 mm.

Specificaties
Draaddiameters & treksterkte
 - Horizontale draad & neggedraad:    2.50 mm / hoge treksterkte  

                                                      (ong. 1.300 N/mm²)
 - Verticale draad:           2.50 mm / medium treksterkte  

                                                      (ong. 800 N/mm²)
 - Knoopdraad:           2.24 mm / standaard treksterkte  

                                                      (ong. 500 N/mm²)

Coating
Trigalv®-draden (zwaar gegalvaniseerd, min 270 g/m²)
De onderste zelfkantdraad heeft een bijkomende, kenmerkende groene coating 
voor extra weerstand tegen corrosie.

Afstand tussen de verticale draden standaard 150 & 300 mm 
(225 & 600 mm zijn mogelijk op aanvraag)

Krimp diepe spanningskrimp in elk gaas

Maximale hoogte omheining 2440 mm

Maximum aantal horizontale draden 21 draden

Standaardlengte rol 100 m (andere rollengten zijn op aanvraag 
beschikbaar)

Standaard assortiment* 

URSUS TIGHTKNOT AS

Rolhoogte 
cm

Type  
(rolhoogte (cm) / 

aantal horizontale draden / 

afstand tussen de verticale 

draden (cm)

Rollengte
m

Gewicht rol
kg

80
80/8/15 100 67,7

80/8/30 100 48,5

90
90/8/15 100 70,2

90/8/30 100 49,8

120
120/10/15 100 90,5

120/10/30 100 63,6

155
155/15/15 100 131,8

155/11/30 100 73,0

190

190/13/15 100 127,2

190/17/15 100 153,4

190/17/30 100 107,9

205
205/18/15 100 163,6

205/18/30 100 114,8

244

244/21/15 100 193,9

244/21S/15 (sol) 100 192,7

244/21/30 100 134,8

*andere types: verkrijgbaar op aanvraag

21/244018/205017/190013/190015/155011/155010/12008/9008/800

21S/2440

bodem
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Geweven gazen
Het Plasitor systeem is een

vormvast en veerkrachtig 

afrasteringssysteem bestaande 

uit geweven gaas met 

ruitvormige mazen en een 

efficiënt en eenvoudig 

plaatsingssysteem.

TROEVEN

Vormvast en veerkrachtig 
Plasitor heeft harde kerndraden waardoor de mazen uitermate vormvast zijn. Dit resulteert in een grote 
gebruiksvriendelijkheid bij installatie. Het vlechtwerk zelf is zeer veerkrachtig dankzij de geweven draden.

Lange levensduur
De Betafence bedekkingstechnologie is trendsettend en waarborgt een extra lange levensduur. Na  
de verzinking van de draad komt er een extra beschermlaag van duurzame PVC.

Begroeiing
Plasitor kan geïnstalleerd worden met bovenbuis, waardoor het de ideale afrastering is voor begroeiing.
Specifieke paalafmetingen zijn dan aangewezen.

• Tuinen en parken
• Speelterreinen
• Sportvelden en tennisvelden
• Fabrieken en werkplaatsen

Plasitor®
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Gaas
Vervaardigd uit harde staaldraad met enkelvoudige torsie. De mazen zijn  
ruitvormig. Boven- en onderaan het vlechtwerk worden de draaduiteinden  
omgeplooid en in elkaar gehaakt.
Type 50/3,70: 1 zijde geknoopt; 1 zijde prikkels. Rollengte: 25 m.

Maasgrootte Draaddiameter Treksterkte draad

45 x 45 mm 3,50 mm* 550 - 750 N/mm²

50 x 50 mm 3,00 mm 650 - 850 N/mm²

50 x 50 mm 3,70 mm 650 - 850 N/mm²

50 x 50 mm 4,50 mm** 400 - 600 N/mm²

* H = 3 m en 4 m / L = 12,50 m ** L = 12,50 m

Palen 
Gelaste ronde buispalen (p. 98)
Treksterkte van de buiswand: 340 à 510 N/mm2 volgens norm EN 10025-2.
De span- en tussenpalen zijn voorzien van een draadhouder op 40 mm van de 
bovenrand van de paal. De palen vanaf een lengte van 3100 mm hebben een 
draadhouder om de 495 mm. De draadhouder is vervaardigd uit met glasvezel 
versterkte polyamide en voorzien van een roestvrije kram.
De palen zijn afgedicht met een kunststof dop.
Bij begroeiing dient de afstand tussen de palen en de diameter van de palen 
aangepast te worden aan de situatie.

Bevestiging
  - Span- en binddraden
  - Spanbeugels
  - Draadspanners
  - Spanstaven
  - Bovenbuis 
  - Schuine opstand
  - Geplastificeerde prikkeldraad

Poorten
Het Plasitorsysteem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten 
type Fortinet of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Bedekkingsprocédé
De staaldraden zijn verzinkt en vervolgens geplastificeerd. De palen zijn in- en 
uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m2, beide zijden gecombineerd)  
volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en 
worden ze geplastificeerd (polyester – min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Gaas: groen BF 6073. Type 50/3,00: eveneens zwart BF 3090
Palen: groen RAL 6005, bepaalde types ook zwart RAL 9005

ASSORTIMENT PLASITOR SYSTEEM
Totale afrasteringshoogte Paalafmetingen

Samengestelde hoogte Ronde spanpalen Ronde steunpalen Ronde tussenpalen

Totale hoogte 
mm

Vlechtwerk
mm

Prikkeldraad
mm

Lengte
mm

Ø
mm

Wanddikte
mm

Lengte
mm

Ø
mm

Wanddikte
mm

Lengte
mm

Ø
mm

Wanddikte
mm

1000 1000 1500 38 1,25 1500 38 1,25 1500 38 1,25 

1250 1250 1750 48 1,25 1750 38 1,25 1750 38 1,25 

1500 1500 2200 60 2,00 2200 38 1,50 2100 48 1,25

1800 1800 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2400 48 1,50 

2000 2000 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2600 48 1,50 

2500 2500 3250* 60 2,00 3000 38 1,50 3100* 48 1,50 

3000 3000 3750* 60 2,00 4000 48 1,50 3750* 60 2,00 

4000 4000 4750* 60 2,00 4750 48 1,50 4750* 60 2,00 

Met bovenbuis

1500 1500 2200 60 2,00 2100 48 1,25 

1800 1800 2500 60 2,00 2400 48 1,50 

2000 2000 2700 60 2,00 2600 48 1,50 

2500 2500 3250* 60 2,00 3100* 48 1,50 

Met één rij prikkeldraad

1600 1500 100 2200 60 2,00 2200 38 1,50 2100 48 1,25

1900 1800 100 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2600 48 1,50 

2100 2000 100 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2600 48 1,50 

2600 2500 100 3250* 60 2,00 3000 38 1,50 3100* 48 1,50 

Met schuine opstand

2300 2000 300 3250* 60 2,00 3000 38 1,50 3100* 48 1,50 

* palen met boringen voor draadhouders om de 495 mm
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Poorten 

De Bekafor Classic poorten zijn 

beschikbaar in enkele en dubbele 

uitvoering. De Bekafor Classic 

kadervulling past perfect bij de 

Bekafor Classic paneelafsluitin-

gen.

Bekafor® Classic draaipoorten
TROEVEN

• Het kader, de Bekafor Classic-vulling en het palensysteem zijn uiterst stevig qua constructie.
• Het beperkt aantal toebehoren maakt een snelle montage mogelijk.
• Past perfect bij de Bekafor Classic afrastering.
• Installatie op betonnen- of tegelvloer mogelijk met specifieke voetstukken.

Kader 
Kader uit vierkante buis 40 x 40 mm (wanddikte: 1,50 mm) met gelaste Bekafor Classic kadervulling.

Palen
Elke poort bevat 2 poortpalen (inbegrepen in de verpakking). De Bekaclip palen zijn vervaardigd uit gelaste 
buis met afsluitdop. De Bekafor Classic panelen kunnen direct aan de poortpalen worden vastgemaakt met 
de Bekafor beugels, diameter 60 mm, meegeleverd met de poort. 

Toebehoren
Bekafor Classic poorten hebben een veiligheidsslot en zijn voorzien van regelbare scharnieren voor een 
perfecte afstelling. De dubbele poorten zijn voorzien van een grondgrendel in een grondgrendelgeleider en 
grondplaat. Slotaanslag, grondgrendelgeleider en krukken zijn vervaardigd uit kunststof. De cylinder is  
geintegreerd in de poortkruk. De poorten kunnen gevuld worden met Collfort houten latten voor meer privacy. 
Een metalen geplastificeerd voetstuk is beschikbaar voor installatie van de poortpalen op een 
betonnen- of tegelvloer.

Bedekkingsprocédé
Dubbele organische coating en plastificatie met perfecte hechting.

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005 – Antraciet grijs BF 7016 M. Sommige types enkele poorten ook in wit RAL 9010.

ASSORTIMENT ENKELE BEKAFOR CLASSIC DRAAIPOORTEN**

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Vleugelbreedte 
mm

Afstand palen 
(center/center) 

mm

Benodigde ruimte 
mm

1000  1030 966,5 1100 1160

1000  1230 966,5 1100 1160

1000  1530* 966,5 1100 1160

1000 1730* 966,5 1100 1160

1000 2030* 966,5 1100 1160

ASSORTIMENT DUBBELE BEKAFOR CLASSIC DRAAIPOORTEN**

Breedte 
mm

Hoogte 
mm

Vleugelbreedte 
mm

Afstand palen 
(center/center) 

mm

Benodigde ruimte 
mm

3000 1030* 1466,5 3095 3155

3000 1230* 1466,5 3095 3155

3000 1530* 1466,5 3095 3155

3000 1730* 1466,5 3095 3155

3000 2030* 1466,5 3095 3155

* niet beschikbaar in witte kleur
** tot en met poorthoogte 1,23 m, prikkels naar beneden gericht

• De Bekafor poorten zijn ontworpen om te 
worden gecombineerd met Bekafor Classic 
paneelafsluitingen.
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Toepassingen

Poorten
The Bekafor Essential gates are 

available in single wing. Ideal for 

combination with the Bekafor and 

Pantanet panels.

Bekafor® Essential swing gate
BENEFITS

• The design is in perfect harmony with the Bekafor and Pantanet panels.

• Frame, infill and post system are of a very rigid construction.

• The limited accessories allow a quick installation.

• Bekafor Essential swing gates receive the best anti-corrosion coating available: the gates receive 

a protective coating, then a polyester coating that reaches the highest norms in the field of gloss, 

hardness and adhesion. 

Frame
 - Frame out of square steel tubes, 40 x 40 mm, with welded mesh, 100 x 50 mm, infill.
 - Steel plate thickness 1.50 mm

Posts
Each gate has 2 gate posts (included in the packaging). The Bekaclip posts are made out of welded tube 
with cap. Bekafor panels can be fixed directly to the gate posts by means of Bekafor collars, diameter 60 
mm, delivered with the gates. Pantanet can be fixed to the gate posts by means of clips or binding wire.

Panel infill frame
The panel with mesh of 100 x 50 mm is welded into the gate frame.  

Accessories
For wall fixation special hinges are available.

Coating technique
Anti-corrosion treatment and polyester coated.

Colours (p 2)
RAL 6005 and BF 7016M.

• Residential areas
• Parks
• Swimming pools, etc..

ASSORTMENT OF SWING GATES BEKAFOR ESSENTIAL

Width wing(s)  
mm

Height  
mm

Free passage between the 
posts 
mm

Gate posts profile  
mm

Posts length  
mm

1000 1000 1050 60 x 60 x 2 1500

1000 1200 1050 60 x 60 x 2 1750

1000 1500 1050 60 x 60 x 2 2000

1000 1800 1050 60 x 60 x 2 2400



Toepassingen

ASSORTIMENT ENKELE ZENTURO DRAAIPOORTEN

Breedte
mm (nominaal)

Vleugel-
hoogte

Afstand tussen de 
poortpalen mm

Aantal beugels 
Ø 60 mm

1000  955 1090 6

1000 1255 1090 6

1000 1555 1090 6

1000 1705 1090 8

1000 2005 1090 8

De Zenturo poorten zijn ontworpen om 
te worden gecombineerd met Zenturo en 
Zenturo Super paneelafsluiting. 

TROEVEN
• Het kader, de Zenturo-vulling en het palensysteem zijn uiterst stevig.
• De Zenturo poort is voorzien van een totaal nieuw slot- en scharniersysteem: 

- een klein, discreet, ingewerkt slot met veiligheidsverankering (alles roestvrij) 
- veilige, esthetische krukken met geïntegreerde cylinder 
- een hoog kwalitatieve slotaanslag, uitgevoerd in een nieuw, discreet design 
- zwarte-metallic gekleurde scharnieren, in een eigentijds design en in lijn met de krukken.

• Combineerbaar met de Zenturo en de Zenturo Super paneelafrastering. 

Kader
Kader uit vierkante buis 40 x 40 mm met een Zenturo paneel erop gelast.

Poortvulling
De poortvulling bestaat uit een Zenturo draadpaneel, met maasafmetingen  
100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm
en met dubbele, alternerende horizontale draden.

Toebehoren
Zenturo draaipoorten bevatten 2 poortpalen diameter 60 mm (Bekaclippalen), met bijhorende beugels 
diameter 60 mm om de aansluitende Zenturo panelen aan de poortpalen te bevestigen.
De poorttoebehoren (slot / krukken / poortaanslag / scharnieren) zijn een compleet nieuw concept, welke 
diverse extra troeven biedt op vlak van kwaliteit, veiligheid en design.
Alle toebehoren worden in de verpakking meegeleverd met de poort.

Muurbevestiging 
Een hulpstuk is beschikbaar om de Zenturo draaipoort met een slotaanslag of met 
de scharnieren rechtstreeks aan een muur te bevestigen.

Bedekkingsprocédé
Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren (p. 2)
Antraciet grijs BF 7016 M

Zenturo® DraaipoortenPoorten           
De Zenturo draaipoort is de 

tuinpoort voor een stijlvolle

toegang. Ze is beschikbaar in

enkele en dubbele uitvoering.  

De Zenturo kadervulling past  

perfect bij de Zenturo en de  

Zenturo Super paneelafsluiting.

ASSORTIMENT DUBBELE ZENTURO DRAAIPOORTEN

Breedte
mm (nominaal)

Vleugel-
hoogte

Afstand tussen de 
poortpalen mm

Aantal beugels 
Ø 60 mm

3000  955 3034 6

3000 1255 3034 6

3000 1555 3034 6

3000 1705 3034 8

3000 2005 3034 8
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Toepassingen

Poorten 

De Decofor Draaipoorten zijn

beschikbaar in enkele en dubbele 

uitvoering met Decofor Arco

vulling, voor een perfecte

combinatie met de Decofor Arco  

en Decofor Recto panelen.

Decofor® Draaipoorten
TROEVEN

• Het design is perfect in harmonie met de Decofor Arco en Decofor Recto panelen. 
• Het kader, de poortvulling en paalsysteem zijn van een uitzonderlijke, stevige constructie.
• De Decofor poorten zijn geconcipieerd voor een snelle plaatsing, dankzij het beperkt aantal 

toebehoren.
• De Decofor poorten ondergaan de beste coating die momenteel op de markt is: de poorten krijgen 

eerst een beschermende coating. Daar bovenop komt een polyester bedekking die beantwoordt 
aan hoge normen op het gebied van glans, hardheid en hechting.

Kader
Het poortkader is vervaardigd uit rechthoekige staalbuis met een profiel van 60 x 40 mm.
Regelbare scharnieren laten toe de vleugels 180° te openen.
Standaard: rechts opendraaiend naar binnen toe.Het sluitsysteem is samengesteld uit een slotaanslag, 
tegensluiting, inbouwslot met cylinder en kruk.
Dubbele poorten zijn voorzien van een grondgrendel, te verankeren in de centrale grondplaat.

Gaasvulling kader
Decofor Arco paneel met mazen van 200 x 65 mm is in het poortkader ingelast.
Poorten met Decofor Recto vulling: op aanvraag.

Poortpalen
Profiel: - enkele poorten: 80 x 80 x 3 mm
 - dubbele poorten: 100 x 100 x 3 mm
Aangepast aan de verschillende hoogtes van de afrasteringen en voorzien van een decoratieve metalen 
boldop. De poortpalen zijn voorzien van inserts voor de bevestiging van de Decofor panelen. Geleverd met 
scharnieren en sluitsysteem. (Klemmen om paneel aan poortpaal te bevestigen zijn apart te bestellen.)

Bedekkingsprocédé
Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren (p. 2)
Decofor poorten zijn standaard beschikbaar in zwart RAL 9005.

• Residentiële omgeving
• Parken
• Zwembaden 

...

ASSORTIMENT DECOFOR ARCO DRAAIPOORTEN
Breedte

mm
Hoogte*

mm
Vrije doorgang

mm
Profiel poortpalen

mm
Paallengte

mm

Enkele draaipoorten

1120 1086 1040 80 x 80 x 3 1500

1120 1286 1040 80 x 80 x 3 1800

1120 1486 1040 80 x 80 x 3 2000

1120 1886 1040 80 X 80 X 3 2500

Dubbele draaipoorten

3720 1086 3620 100 x 100 x 3 1500

3720 1286 3620 100 x 100 x 3 1800

3720 1486 3620 100 x 100 x 3 2000

3720 1886 3620 100 x 100 x 3 2500

* Poorthoogte = hoogte midden van de poort



Toepassingen
• Hof en tuin
• Parken
• Tennisvelden
• (Semi) professioneel gebruik

TROEVEN

Eigentijds design
De Fortinet draaipoort is minutieus afgewerkt: het kader is onder verstek gelast en afgewerkt met ele-
gante Fortinet gaasvulling. De volledig nieuw ontwikkelde poortaccessoires (slot, krukken en scharnieren) 
zijn uniek in hun soort en bieden een discreet doch eigentijds design aan de Fortinet draaipoort.

Stevige constructie
Alle onderdelen van de Fortinet draaipoort hebben een zeer stevige constructie: kader, gaasvulling, palen, 
scharnieren en sluitsysteem.

Veiligheid & zekerheid
De sterke constructie van de vleugels en palen gecombineerd met stevige en hoog kwalitatieve  
poorttoebehoren resulteren in een veilige en betrouwbare oplossing. Door het unieke sluitsysteem is het 
quasi onmogelijk om een gesloten poort open te breken.

Snelle installatie
De Fortinet draaipoort is optimaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie. De verschillende  
onderdelen zijn tot een minimum beperkt. 

Poorten
De Fortinet draaipoorten zijn  

beschikbaar in enkele en  

dubbele uitvoering en vormen  

een harmonieus geheel met de  

verschillende gaastypes op rollen: 

Pantanet, Fortinet, Plasitor.

Fortinet® Draaipoorten
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Toebehoren

 

Het unieke sluitsysteem met geïntegreerd 
cilinderslot, de kruk en de slotaanslag met een 
moderne look, bieden een veilige en estheti-
sche oplossing. De Fortinet draaipoort is 
voorzien van zwarte-zilver gekleurde en 

regelbare scharnieren, in een eigentijds design in lijn met de krukken.

Alle toebehoren zijn gemaakt uit roestvrije materialen (roestvast staal,  
aluminium en hoogkwalitatief kunststof). 

De Fortinet dubbele 
draaipoort is voorzien 
van een grondgrendel, 
grondgrendelgeleider en 
grondplaat.

Een voetstuk is  
beschikbaar voor de 
installatie van de  
poortpalen met een 
diameter van 60 mm op  
verharde ondergrond.

Een hulpstuk is beschik-
baar om de Fortinet draai-
poort met de slotaanslag 
of met de scharnieren 
rechtstreeks aan een 
muur te bevestigen.

De Fortinet dubbele draaipoorten van 3000 x 1750 / 1950 mm  
en 4000 x 1750 / 1950 mm zijn uitgerust met een aangepast  
grondgrendelsysteem en vierkante poortpalen. 

ASSORTIMENT ENKELE FORTINET DRAAIPOORTEN
Breedte

mm
Hoogte

mm
Afstand tussen de palen

mm
Afstand c/c poortpalen

mm
Afmeting overmeten

mm
Ø poortpalen

mm

1000 750 920 980 1040 60

1000 950* 920 980 1040 60

1000 1150* 920 980 1040 60

1000 1450* 904 1000 1076 76

1000 1750* 904 1000 1076 76

1000 1950* 904 1000 1076 76

1250 950 1170 1230 1290 60

1250 1150 1170 1230 1290 60

1250 1450 1154 1250 1326 76

1250 1750 1154 1250 1326 76

1250 1950 1154 1250 1326 76

ASSORTIMENT DUBBELE FORTINET DRAAIPOORTEN
Breedte

mm
Hoogte

mm
Afstand tussen de palen

mm
Afstand c/c poortpalen

mm
Afmeting overmeten

mm
Ø poortpalen

mm

3000 950* 2894 2970 3046 76

3000 1150* 2894 2970 3046 76

3000 1450* 2894 2970 3046 76

3000 1750* 2890 2970 3050  80 x 80

3000 1950* 2890 2970 3050  80 x 80

4000 950 3894 3970 4046 76

4000 1150 3894 3970 4046 76

4000 1450 3894 3970 4046 76

4000 1750 3890 3970 4050  80 x 80

4000 1950 3890 3970 4050  80 x 80

* deze poorttypes zijn eveneens beschikbaar in het zwart (RAL 9005)

* Aparte poortdelen kunnen worden besteld, waardoor poorten met een breedte van 1,50 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,25 - 3,50 m perfect kunnen worden samengesteld met standaard poortdelen.

Kader
Het poortkader is vervaardigd uit vierkante staalbuis met een profiel van  
40 x 40 mm. Voorzien van een Betafence merkplaatje.

Gaasvulling kader Fortinet draaipoort
Fortinetgaas met vierkante mazen van 50 x 50 mm, in het poortkader gelast. 
De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas.

Palen
De palen zijn aangepast volgens de verschillende hoogtes van de poort en zijn 
afgewerkt met een kunststof dop.

Bedekkingsprocédé
De Fortinet draaipoort krijgt een beschermende anti-corrosielaag en een poly-
ester coating met perfecte hechting.

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005 / Zwart RAL 9005 (beperkt assortiment*)



Toepassingen

Robusta® Nylofor® Draaipoorten
TROEVEN

Zeer stevige constructie 
Alle elementen van de Robusta Nylofor draaipoorten zijn van een uitzonderlijke stevige constructie:  
kader, Nylofor panelen en palensysteem.

Optimale regeling
Het sluitsysteem laat een veilige, optimale regeling toe en is gemakkelijk te installeren.

Regelbare scharnieren
De scharnieren zijn regelbaar en kunnen de poorten tot 180° laten openen. De scharnieren zijn symme-
trisch gepositioneerd waardoor de meeste types zowel links- als rechtsopenend en zowel naar binnen als 
naar buiten opendraaiend, geïnstalleerd kunnen worden. (afhankelijk van de paalsectie)

Superieure coating
Robusta Nylofor draaipoorten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat.

Snelle plaatsing
Robusta Nylofor draaipoorten zijn geconcipieerd voor een snelle plaatsing: de onderdelen zijn tot een 
minimum beperkt.

De industriële Robusta Nylofor draaipoorten zijn
aangewezen overal waar bedrijfszekerheid en
veiligheid primeren: fabrieken en werkplaatsen,
administratieve centra, gebouwen van openbaar
nut, speelterreinen en sportvelden, scholen,
parken, vliegvelden en militaire domeinen.

Toegangscontrole
De Robusta Nylofor draaipoorten 

zijn beschikbaar in enkele en  

dubbele uitvoering met Nylofor-

vulling voor een perfecte combi-

natie met de Nyloforpanelen.
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Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005. 
Andere kleuren: op aanvraag.

CE Markering
Robusta Nylofor draaipoorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de 
Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - “Verordening 
Bouwproducten” (EU -  305/2011) en type getest volgens de voorschriften van 
de norm  
EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving.  

Opties

   

  

Poortvanger Bevestigingsstrip + specifieke 

bevestigingsklemmen

Grondgrendelhouder 

met aanslag

Verbindingsklem tussen poort-

paal en afrasteringspaneel

Kader 
Kader uit vierkante buis met profiel van 60 x 60 mm of  
60 x 40 mm. Nylofor 3D of Nylofor 3D Super panelen worden 
gelast op het kader (prikkels naar boven vanaf hoogte 1,50  m).
 

       Nylofor F, Nylofor 2D of Nylofor 2D Super panelen worden gelast  
                       in het kader.

Poortpalen
Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop.
Optie: bevestigingsstrip voor de bevestiging van de panelen
aan de poortpalen door middel van specifieke verbindings-
klemmen.

Toebehoren
Scharnieren: regelbare scharnieren laten toe de vleugels 180° te openen.
Sluitsysteem: het opbouw veiligheidsslot laat een optimale regeling toe.
Grondgrendel: vuurverzinkt, bevestigd aan de grendelvleugel, te verankeren in 
de centrale grondplaat (dubbele poorten). Optioneel kan een bijkomende
grondgrendel bekomen worden voor een dubbele poort of enkele poort. 
Grondgrendelhouder: wordt eveneens standaard meegeleverd, bij een dubbele 
draaipoort.

Bedekkingsprocédé
Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Grondgrendel + grond- 

grendelgeleider

ASSORTIMENT ROBUSTA NYLOFOR 3D DRAAIPOORTEN
Breedte mm Hoogte mm Vrije doorgang mm Benodigde ruimte mm

Enkele draaipoorten
1000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 985 1145
1200 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 1255 1415
1500 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 1525 1685 / 1685 / 1685 / 1685 / 1685 / 1725
2000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 2065 2265
2500 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 2470 2670 / 2670 / 2670 / 2670 / 2750 / 2750
3000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 3010 3210 / 3210 / 3290 / 3290 / 3290 / 3290
4000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 3955 4235 / 4235 / 4235 / 4235 / 4235 / 4275
4500 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 4495 4775 / 4775 / 4775 / 4775 / 4815 / 4815
5000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 5070 5350 / 5350 / 5350 / 5390 / 5390 / 5390

Dubbele draaipoorten
2000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 1930 2090
2400 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 2470 2630
3000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 3010 3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3210
4000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 4090 4290
5000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 4900 5100 / 5100 / 5100 / 5100 / 5180 / 5180
6000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 5980 6180 / 6180 / 6260 / 6260 / 6260 / 6260
8000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 7870 8150 / 8150 / 8150 / 8150 / 8150 / 8190
9000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 8950 9230 / 9230 / 9230 / 9230 / 9270 / 9270

10000 1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430 10100 10380 / 10380 / 10380 / 10420 / 10420 / 10420

ASSORTIMENT ROBUSTA NYLOFOR F / 2D / 2D SUPER DRAAIPOORTEN
Breedte mm Hoogte mm Vrije doorgang mm Benodigde ruimte mm

Enkele draaipoorten
1000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 985 1145

Dubbele draaipoorten
3000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 3010 3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3210
4000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 4090 4290
5000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 4900 5100 / 5100 / 5100 / 5100 / 5180 / 5180 / 5180
6000 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430 5980 6180 / 6180 / 6260 / 6260 / 6260 / 6260 / 6260
8000 1630 / 1830 / 2030 / 2430 7870 8150 / 8150 / 8190 / 8190

10000 1630 / 1830 / 2030 / 2430 10100 10420

Robusta Nylofor 3D Super draaipoorten: assortiment en afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.



Toepassingen

Robusta® SQ25 Draaipoorten

• Fabrieken en werkplaatsen
• Administratieve centra
• Gebouwen van openbaar nut
• Speelterreinen en sportvelden
• Scholen
• Parken
• Vliegvelden
• Militaire domeinen

Toegangscontrole
Enkele en dubbele draaipoorten

Robusta SQ25, met spijlenvulling, 

aan gepaste palen, scharnieren en

sluitsysteem.

TROEVEN

Zeer stevige constructie 
Alle elementen van de Robusta SQ25 draaipoorten zijn van een uitzonderlijk stevige constructie: kader, 
vierkante spijlen en palensysteem.

Veiligheid 
De afstand tussen de verticale spijlen is 110 mm. Dit beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen.

Regelbare scharnieren
De scharnieren zijn regelbaar en kunnen de poorten tot 180° laten openen. De scharnieren zijn symme-
trisch gepositioneerd waardoor de meeste types zowel links- als rechtsopenend en zowel naar binnen als 
naar buiten opendraaiend, geïnstalleerd kunnen worden. (afhankelijk van de paalsectie)

Regelbaar veiligheidsslot
Het opbouw veiligheidsslot laat een optimale regeling toe en is gemakkelijk te installeren.

Superieure coating
Robusta SQ25 draaipoorten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat. 
 
Snelle plaatsing
De Robusta SQ25 draaipoorten zijn geconcipieerd voor een snelle plaatsing: de onderdelen zijn tot een 
minimum beperkt. 
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Bedekkingsprocédé
Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005. 
Andere kleuren: op aanvraag.

Opties

Tandenkam

Kader
Kader uit profielbuis 60 x 40 of 60 x 60 mm in verstek gelast, met spijlen  
25 x 25 mm, ingelast onder een onderlinge afstand van 110 mm. 

Palen
Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop.  
Optioneel: bevestigingsstrip voor de bevestiging van de panelen 
aan de poortpalen door middel van specifieke verbindings-
klemmen.

Toebehoren
Scharnieren: regelbaar, laten toe de poortvleugels 180° te openen.
Sluitsysteem: veiligheidsslot, met regelbare sluiting.
Grondgrendel: in roestvrij staal, te monteren op de poortvleugel.
Standaard op dubbele draaipoorten: 1 grondgrendel.
Bijkomende grondgrendel voor enkele of dubbele draaipoorten: optioneel. 
Grondgrendelhouder: wordt eveneens standaard meegeleverd bij een dubbele 
draaipoort.

CE Markering
Robusta SQ25 draaipoorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de 
Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - “Verordening 
Bouwproducten” (EU -  305/2011) en type getest volgens de voorschriften 
van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële 
omgeving.   

Poortvanger Bevestigingsstrip +  

specifieke  

bevestigingsklemmen

Grondgrendelhouder 

met aanslag

Verbindingsklem tussen poort-

paal en afrasteringspaneel

Grondgrendel +  

grondgrendel- 

geleider

ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 ENKELE DRAAIPOORTEN
Breedte

mm
Hoogte

mm
Vrije doorgang

mm
Benodigde ruimte

mm

1000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 985 1145

1200 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1255 1415

1500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1525 1685/1725*

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2065 2265

2500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2670/2750**

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3210/3290***

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3955 4235/4275*

4500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4495 4775/4815**

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5070 5350/5390****

ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 DUBBELE DRAAIPOORTEN
Breedte

mm
Hoogte

mm
Vrije doorgang

mm
Benodigde ruimte

mm

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1930 2090

2400 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2630

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3010 3170/3210*

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4090 4290

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4900 5100/5180**

6000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5980 6180/6260***

8000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 7870 8150/8190*

9000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 8950 9230/9270**

10000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 10100 10380/10420****

* hoogte: 2430 mm *** hoogtes: 1530 – 1730 – 2030 – 2430 mm

** hoogtes: 2030 – 2430 mm **** hoogtes: 1730 – 2030 – 2430 mm



Toepassingen

Robusta® Medium SQ20 Draaipoorten
TROEVEN

Robuust (Stevige constructie) 
Alle elementen van de Robusta Medium SQ20 draaipoorten zijn uitermate stevig: kader, vierkante spijlen 
en  
paalsysteem. Het kader is volledig gelast.

Veiligheid
De afstand tussen de verticale spijlen is 110 mm. Dit beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen.

Veilig sluitsysteem
Het slot met roestvrij sluitsysteem is eenvoudig te plaatsen. De 25 mm nachtpen verzekert een perfekte 
sluiting en een hogere veiligheid.

Regelbare scharnieren
De scharnieren zijn regelbaar en laten toe elke vleugel tot 90° te openen.

Superieure coating
De Robusta Medium SQ20 draaipoorten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat.

Snelle plaatsing
De Robusta Medium SQ20 draaipoorten zijn ontwikkeld voor een snelle plaatsing. De toebehoren zijn tot 
het minimum herleid.

• Commerciële sites
• Industriële sites
• Fabrieken
• Werkplaatsen
• Parken
• Residentiële omgevingen

Toegangscontrole
Enkele en dubbele draaipoorten

Robusta Medium SQ20 met 

spijlenvulling, te combineren met 

diverse afrasteringssystemen.

Deze draaipoorten kunnen zowel

links, rechts, naar binnen of naar

buiten opendraaien.
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 Toebehoren
Scharnieren
Regelbaar, de poortvleugels kunnen geopend 
worden tot 90°. Kunnen gebruikt worden om zowel 
naar links, rechts, naar binnen of naar buiten open 
te draaien.

Sluitsysteem
Hoog kwalitatief slot met roestvrij sluitsysteem in 
aluminium behuizing voorzien van het Betafence 
logo. Geleverd met aluminium krukken en sleutels.
De 25 mm lange nachtpen verzekert een veilige
sluiting.

Grondgrendel
Voor een dubbele draaipoort wordt de grondgren-
del gemonteerd door middel van een snelle
“plugverbinding”.

Kader
Kader bestaat uit profielbuis 40 x 40 mm of 50 x 50 mm, met spijlen van  
20 x 20 mm, gelast onder een onderlinge afstand van 110 mm.

Palen
Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop. De gaten voor de scharnieren 
zijn voorgeboord.

Bedekkingsprocédé
Robusta Medium poorten zijn verzinkt en daarna polyester gecoat (min. 100 
microns).

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005, grijs RAL 7016: beperkt assortiment.

CE Markering
Robusta Medium SQ20 draaipoorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming 
met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - “Verorde-
ning Bouwproducten” (EU -  305/2011) en type getest volgens de voorschriften 
van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële 
omgeving.  

ASSORTIMENT ROBUSTA MEDIUM SQ20 ENKELE DRAAIPOORTEN
Breedte

mm
Hoogte

mm
Sectie poortpalen

mm
Vrije doorgang

mm
Benodigde ruimte

mm

1000 1000/1200 60 x 60 x 2 1030 1150

1000 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 1030 1190

1500 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 1550 1710

2000 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 2070 2230

ASSORTIMENT ROBUSTA MEDIUM SQ20 DUBBELE DRAAIPOORTEN
Breedte

mm
Hoogte

mm
Sectie poortpalen

mm
Vrije doorgang

mm
Benodigde ruimte

mm

3000 1200 60 x 60 x 2 3070 3190

3000 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 3070 3230

4000 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 4110 4270



Toepassingen

TROEVEN
• Deze draaipoorten kunnen zowel links, rechts, naar binnen of naar buiten opendraaien
• Snelle en eenvoudige installatie
• Met Nylofor 2D vulling

Robusta Medium 2D draaipoortPoorten           
De Robusta Medium 2D draai- 

poorten bieden een uitstekende  

prijs/kwaliteit verhouding en  

kunnen gecombineerd worden 

met diverse afrasterings- 

systemen.
Kader
Stevig en kwaliteitsvolle constructie uit profiel 40 x 40 mm.

Palen
Vierkante palen uit gelaste buis met PVC afdekdop.
Voorzien van inserts voor bevestiging van alle Betafence afrasteringssystemen aan de poortpalen.

Bedekkingsprocédé
Robusta Medium 2D draaipoorten zijn vuurverzinkt volgens DIN EN ISO 1461- dit garandeert een lange 
levensduur - of zijn afgewerkt met een hoogwaardige Betafence polyester coating.

Kleuren (p.2)
- Vuurverzinkt. 
- Groen RAL 6005, antraciet RAL 7016, groen RAL 6009, zwart RAL 9005.

Toebehoren

- Slotsysteem: aluminium slot 
en kruk. Extern veiligheidsslot, 
met regelbare sluiting.

- Grondgrendel: bij de dubbele poorten wordt  
een aluminium grondgrendel standaard mee-
geleverd. Zowel naar binnen als naar buiten 
draaien van de poort is mogelijk.

- Scharnieren: palen met geïn-
tegreerde verzinkte scharnie-
ren. De regelbare scharnieren 
zorgen ervoor dat de poort  
gemakkelijk naar binnen of 
naar buiten kan opendraaien.

- Draadbevestigingsclips: de palen van 
de poorten zijn voorzien van inserts om 
de panelen te bevestigen aan de poort. 
(draadbevestingsclips niet standaard 
meegeleverd)

ASSORTIMENT ENKELE DRAAIPOORTEN
Breedte 

mm
Hoogte

mm
Palen 
mm

Vrije doorgang
mm

Benodigde ruimte
mm

1000  800 60 x 60 x 2 1030 1150
1000 1000 60 x 60 x 2 1030 1150
1000 1200 60 x 60 x 2 1030 1150
1000 1400 80 x 80 x 2 1030 1190
1000 1600 80 x 80 x 2 1030 1190
1000 1800 80 x 80 x 2 1030 1190
1000 2000 80 x 80 x 2 1030 1190
1500 800 60 x 60 x 2 1550 1670
1500 1000 60 x 60 x 2 1550 1670
1500 1200 60 x 60 x 2 1550 1670
1500 1400 80 x 80 x 2 1550  1710
1500 1600 80 x 80 x 2 1550 1710
1500 1800 80 x 80 x 2 1550 1710
1500 2000 80 x 80 x 2 1550 1710

 
ASSORTIMENT DUBBELE DRAAIPOORTEN

Breedte 
mm

Hoogte
mm

Palen 
mm

Vrije doorgang
mm

Benodigde ruimte
mm

3000  800/1000/1200 60 x 60 x 2 3070 3190
3000 1400/1600/1800/2000 80 x 80 x 2 3070 3230
4000 1000/1200/1400/1600/1800/2000 80 x 80 x 2 3970 4270

• - Parken 
- Residentieel 
- Gemiddelde commerciële en industriële sites

66



 
To

eg
an

gs
co

nt
ro

le

67



Toepassingen

TROEVEN

Bedrijfszekerheid 
Robusta poorten zijn van een uitzonderlijke stevigheid door hun sectie en door een compleet gelaste 
constructie.

Veiligheid
Alle Robusta railschuifpoorten, manueel, motoriseerbaar of Robusta Plus gemotoriseerd voldoen aan de 
EN 13 241-1 veiligheidsnorm en zijn CE gemarkeerd.

Compleet systeem
De schuifpoorten op rail kunnen ook gecombineerd worden met Robusta draaipoorten en zijn verkrijg-
baar in 3 versies: manueel, motoriseerbaar en Robusta Plus gemotoriseerd, voor openingen van 3 tot 14 
meter.

Harmonieus
Robusta poorten harmoniëren met de fraaiste architecturen.

• Fabrieken en werkplaatsen
• Administratieve Centra
• Gebouwen van openbaar nut
• Speelterreinen en sportvelden
• Parken
• Vliegvelden
• Militaire domeinen
• Scholen

Schuifpoorten op rail
‣ Robusta® manueel en motoriseerbaar
‣ Robusta® Plus gemotoriseerd

Toegangscontrole
Robusta schuifpoorten op rail

zijn overal toepasbaar.

Het verzorgende design is de  

kwaliteitsgarantie voor de  

Robusta schuifpoorten.
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Bedekkingsprocédé
Robusta poorten zijn verzinkt aan de binnen- en buitenzijde (minimum laag-
dikte: 275 g/m2, beide zijden gecombineerd). Vervolgens een polyesterlaag 
(min. 100 microns).

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005. 
Andere kleuren: op aanvraag. 

CE Markering
Robusta poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese 
wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - “Verordening Bouwproduc-
ten” (EU -  305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 
13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving. 

Poortkader
Het poortkader is gelast met spijlen poortvulling
De spijlen, 25 x 25 mm zijn ingelast onder een hoek van 45°
Twee verschillende afmetingen voor de onderbalk worden voorzien afhankelijk 
van de breedte van de poort. 
Tandenkam: optioneel vanaf 2 m hoogte.

Poortportieken
Alle schuifpoorten worden geleverd met een geleidingsportiek en een 
slotportiek, enkel of dubbele uitvoering afhankelijk van de configuratie van de 
poort.

3 versies
 - Manuele versie Robusta: deze poort wordt volledig met de hand bediend 
en is voorzien van een slot.

 - Motoriseerbare versie Robusta: de manuele poort wordt in de fabriek 
voorzien van een tandheugel, maar zonder slot en zonder motorisatie. 
De schuifpoort kan worden voorzien van een externe motor

 - Gemotoriseerde versie Robusta Plus: in de fabriek gemotoriseerde 
poort, geleverd met een tandheugel en externe FAAC motor. Verkrijgbaar in 
de versie “dodeman” of in een “full automatic” versie met veiligheidsvoor-
zieningen.

MECHANISCHE SPECIFICATIES VAN DE SCHUIFPOORTEN OP RAIL
Type Rail 1500 Rail 2000

Vrije doorgang
hoogtes van 1,20 tot 2,40 meter 3 tot 9 meter > 9 tot 14 meter

constructie poortvleugel

Onderbalk 150 x 100 x 3 mm 200 x 100 x 4 mm

Verticale profielen (begin en einde kader) 60 x 60 x 2 mm 100 x 100 x 3 mm

Tussenprofielen - 100 x 100 x 3 mm

Horizontaal bovenprofiel 60 x 60 x 2 mm 100 x 100 x 3 mm

Spijlen in het kader 25 x 25 x 1,5 mm gelast onder een hoek van 45°

Afstand tussen de spijlen Max. 110 mm

Geleidingswielen

Diameter van de wielen 120 mm 180 mm

Rollen geïntegreerd in de onderbalk Ja Ja

Groef van de rol 20 mm 20 mm

Geleidingsportiek

Type Enkele portiek
Dubbele portiek optioneel Dubbele portiek

Afmetingen hoogte < 2 meter 120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm voor 8 en 9 m 120 x 80 x 3 mm

Afmetingen hoogte ≥ 2 meter 120 x 120 x 3 mm 120 x 80 x 3 mm

Inspectieluik Enkel voor de gemotoriseerde versies

Slotportiek - manuele versie

Type Portiek in lijn

Afmetingen 120 x 120 x 3 mm 120 x 120 x 3 mm

Slotportieken

Type - Motoriseerbare versie Enkel portiek (Dubbele: optioneel) Dubbele portiek

Type - Dodeman Dubbele portiek Dubbele portiek

Type - Full automatic Enkel portiek (Dubbele: optioneel) Dubbele portiek

Afmetingen hoogte < 2 meter 120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm voor 8 en 9 m (enkele portiek) 120 x 80 x 3 mm

Afmetingen hoogte ≥ 2 meter 120 x 120 x 3 mm (enkele portiek) 120 x 80 x 3 mm

Inspectieluik Ja

Tandheugel - Motoriseerbare versie en Robusta Plus

Module 4

Materiaal PA6 versterkt met staal

Voorgemonteerd Ja Neen

Toebehoren

Slot Enkel voor de manuele versie

Eindbuffer voor de vleugel in geopende toestand Ja

Poortvanger op de aanslagpaal Ja

Anti-lift systeem voor de vleugel Ja
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Breedte*
mm

Hoogte*
mm

Hoogte vanaf
fundering*

mm

Vrije  
doorgang*

mm

benodigde
ruimte*

mm

RAIL 1500
3000 1200 1272 3028 7280

3000 1500 1572 3028 7280

3000 1700 1772 3028 7280

3000 2000 2072 3028 7280

3000 2400 2472 3028 7280

4000 1200 1272 4108 9350

4000 1500 1572 4108 9350

4000 1700 1772 4108 9350

4000 2000 2072 4108 9350

4000 2400 2472 4108 9350

5000 1200 1272 5188 11350

5000 1500 1572 5188 11350

5000 1700 1772 5188 11350

5000 2000 2072 5188 11350

5000 2400 2472 5188 11350

6000 1200 1272 5920 13370

6000 1500 1572 5920 13370

6000 1700 1772 5920 13370

6000 2000 2072 5920 13370

6000 2400 2472 5920 13370

7000 1200 1272 7213 15390

7000 1500 1572 7213 15390

7000 1700 1772 7213 15390

7000 2000 2072 7213 15390

7000 2400 2472 7213 15390

8000 1200 1272 8158 17460

8000 1500 1572 8158 17460

8000 1700 1772 8158 17460

8000 2000 2072 8158 17460

8000 2400 2472 8158 17460

9000 1200 1272 8850 19460

9000 1500 1572 8850 19460

9000 1700 1772 8850 19460

9000 2000 2072 8850 19460

9000 2400 2472 8850 19460

* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naar gelang de gekozen uitvoering  

(manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)

Breedte*
mm

Hoogte*
mm

Hoogte vanaf
fundering*

mm

Vrije  
doorgang*

mm

benodigde
ruimte*

mm

RAIL 2000
10000 1200 1272 10148 21560

10000 1500 1572 10148 21560

10000 1700 1772 10148 21560

10000 2000 2072 10148 21560

10000 2400 2472 10148 21560

11000 1200 1272 11093 23630

11000 1500 1572 11093 23630

11000 1700 1772 11093 23630

11000 2000 2072 11093 23630

11000 2400 2472 11093 23630

12000 1200 1272 12038 25630

12000 1500 1572 12038 25630

12000 1700 1772 12038 25630

12000 2000 2072 12038 25630

12000 2400 2472 12038 25630

13000 1200 1272 13050 27650

13000 1500 1572 13050 27650

13000 1700 1772 13050 27650

13000 2000 2072 13050 27650

13000 2400 2472 13050 27650

14000 1200 1272 13875 29670

14000 1500 1572 13875 29670

14000 1700 1772 13875 29670

14000 2000 2072 13875 29670

14000 2400 2472 13875 29670

Robusta® schuifpoorten op rail
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Robusta Plus schuifpoorten
Gemotoriseerde versie: in de fabriek gemotoriseerde poort, geleverd met een 
tandheugel en externe FAAC motor. Verkrijgbaar in de “dodeman” versie of in 
een “full automatic” versie met veiligheidsvoorzieningen.

De versie “dodeman”: motoriseerbare uitvoering met motor en  
sleutelschakelaar (dodeman), maar geen veiligheidsvoorzieningen.

De versie “full automatic”: motor met geïntegreerde besturingseenheid.  
Deze bevat eveneens:
 - Veiligheidsdruklijsten (actief of passief): bij aanraking, keert de poortvleu-
gel automatisch terug.

 - Fotocellen: de opening wordt gecontroleerd door de fotocellen bij het sluiten 
van de poort. Bij activering zal de poort automatisch in tegenovergestelde 
richting bewegen.

 - Afstandsbediening: de poort wordt geleverd met 2 afstandsbedieningen,  
2 kanaals. Bijkomende afstandsbedieningen zijn mogelijk. De elektronica van 
het systeem kan aanvaarden tot: 
- 256 geparametriseerde afstandsbedieningen in ‘impulsion mode” 
of  
- 128 geparametriseerde afstandsbedieningen in ‘mode 2 functies”

 - Zwaailicht: waarschuwt bij het openen en sluiten van de poort.

Specificaties van de motor
Motor: 230 Vac
Vermogen:
 - Motor C721: 290 W
 - Motor C746ER16: 300 W
 - Motor C844ER16: 650 W

Openingssnelheid: gemiddeld 9 m/min.
Magnetische eindeloop

Eenvoudige installatie
De Robusta Plus gemotoriseerde poort is voorgemonteerd. De tandheugel (*), 
druklijsten en fotocellen zijn voorgemonteerd en aangesloten. De motor is op 
een grondplaat gemonteerd en dient enkel aangesloten te worden. In geval van 
stroomonderbreking kan de motor ontkoppeld worden en het manueel openen 
en sluiten van de poort toelaten.
(*): Tandheugel geïnstalleerd voor opening tot 10 meter. Bij grotere opening 
wordt de tandheugel geïnstalleerd tijdens de plaatsing.

CE Markering 
Robusta Plus geautomatiseerde poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstem-
ming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) 
- “Verordening Bouwproducten” (EU -  305/2011) en type getest volgens de 
voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en com-
merciële omgeving. 

Motorisatie Robusta® Plus 

voor schuifpoorten op rail

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE ROBUSTA PLUS MOTORISATIES

Rail 1500 Rail 1500 Rail 2000
vrije doorgang 3 tot 9 meter > 9 tot 14 meter

Gebruik Normaal* Intensief Intensief

Standaard FAAC motorisatie C721 746 ER 16 844 ER 16

Referentie controller E721 780D 780D

Aansluitingen 433 MHz

Aantal fotocellen 2 sets XP15B 2 sets XP15 2 sets XP15

Hoogte van de fotocellen (draadverbinding) 180 en 900 mm

Veiligheidsdruklijsten Actief

Aantal veiligheidsdruklijsten op het geleidingsportiek 2 4

Veiligheidsdruklijst op de kop van de vleugel Passief Actief

Veiligheidsdruklijst op de balk op de achterkant van de vleugel -

Zwaailicht Faac - 24 V FAAC - 230 V FAAC - 230 V

Aantal meegeleverde afstandsbedieningen 2

Potentiaalvrije contacten 2

Motor: altijd gepositioneerd aan de binnenzijde van de site 
* Normaal = maximum 30 cycli per dag



Toepassingen

Vrijdragende schuifpoorten
‣ Manueel en motoriseerbaar Robusta®

‣ Gemotoriseerd Robusta® Plus
‣ Gemotoriseerd Bekamatic®

TROEVEN

Uitgebreid assortiment 
De vrijdragende schuifpoorten bestaan in 2 versies naargelang de breedte (R 2000 en R 2800). Type 
R 2000 kan worden geleverd met externe motorisatie als Robusta Plus.  
Types R 2000 en R2800 kunnen worden uitgerust met de geïntegreerde Bekamatic motorisatie.

Veiligheid
Onze vrijdragende schuifpoorten manueel, motoriseerbaar of gemotoriseerd zijn conform aan de veilig-
heidsnormen EN13241-1 en zijn CE gemarkeerd.

Compleet systeem
De Robusta vrijdragende schuifpoorten sluiten perfect aan bij de Robusta draaipoorten en de Betafence
afrasteringssystemen.

Harmonie 
Robusta poorten harmoniëren met de fraaiste architecturen.

• Fabrieken en werkplaatsen
• Administratieve centra
• Luchthavens
• Militaire basissen
• Openbare gebouwen
• Speelterreinen
• Sportvelden
• Scholen
• Parken

Toegangscontrole
De Robusta vrijdragende  

schuifpoorten laten een  

eenvoudige installatie toe  

in alle situaties.
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Portieken
Alle vrijdragende Robusta schuifpoorten worden geleverd met een geleidings-
portiek en een enkele of dubbele slotportiek afhankelijk van de poortconfigura-
tie.

4 uitvoeringen
Betafence biedt volgende uitvoeringen vrijdragende schuifpoorten aan:
 - Robusta Schuifpoorten:  
Manuele versie: deze poort wordt volledig met de hand bediend en is 
voorzien van een slot. 
Motoriseerbare versie: de manuele poort wordt in de fabriek voorzien van 
een tandheugel maar zonder slot en zonder motorisatie. De schuifpoort kan 
worden voorzien van een externe motor.

 - Robusta Plus Schuifpoorten:  
Gemotoriseerde versie: in de fabriek gemotoriseerbare poort, geleverd met 
een tandheugel en externe FAAC motor.  
Verkrijgbaar in de versie “dodeman” of in een “full automatic” versie met 
veiligheidsvoorzieningen. (enkel voor Type R 2000)

 - Robusta + Bekamatic automatisatie:  
in de fabriek gemotoriseerde poort, met geïntegreerde  
motorisatie en sturing. De serie kan voorzien worden van een uitgebreide 
reeks toegangscontrolemodules.

Poortvleugel
- Gelaste structuur.
 - Spijlenvulling
 - 2 afmetingen onderbalken in functie van de vleugelbreedte en de gekozen 
uitvoering.

Bedekkingsprocédé
Robusta poorten zijn verzinkt aan de binnen- en buitenzijde (minimum laag-
dikte: 275 g/m2, beide zijden gecombineerd). Vervolgens een polyesterlaag 
(min. 100 microns).

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005. 
Andere kleuren op aanvraag.

CE Markering
Bekamatic geautomatiseerde poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming 
met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - “Verorde-
ning Bouwproducten” (EU -  305/2011) en type getest volgens de voorschriften 
van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële 
omgeving. 

  

MECHANISCHE SPECIFICATIES – VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
R 2000 R 2800

Vrije opening
Hoogte van 1,00 tot 2,40 meter

3 tot 9 m 8 tot 12 m

Mogelijke uitvoeringen Manueel
Motoriseerbaar

Robusta Plus gemotoriseerd
Bekamatic gemotoriseerd

Manueel
Bekamatic gemotoriseerd

Constructie van de vleugel
Onderbalk 200 x 160 x 5 mm 280 x 200 x 5 mm
Vleugelkader 80 x 60 x 3 mm 100 x 100 x 3 mm bovenprofiel

100 x 80 x 3 mm verticale profielen

Vulling met buizen 25 x 25 x 1,5 mm 30 x 30 x 1,5 mm
Afstand tussen de buizen 110 mm
Vullingen in optie
Nylofor 2 D Super of F panelen Op aanvraag

Securifor panelen Op aanvraag
Verduistering (lamellen) Op aanvraag*
Geleidingsportieken Manuele uitvoering & Robusta Plus Manuele uitvoering
Types Enkel portiek Dubbel portiek
Afmetingen bij een hoogte < 2 meter 120 x 80 x 3 mm 120 x 80 x 3 mm
Afmetingen bij een hoogte van 2 meter en meer 120 x 120 x 3 mm en voor elke h. vanaf 8 m 120 x 80 x 3 mm
Geleidingsportieken Bekamatic uitvoering Bekamatic uittvoering

Dubbel portiek Dubbel portiek
Met kolom voor integratie elektronica Met kolom voor integratie elektronica

Buitenportiek: 180 x 80 x 5 mm Buitenportiek: 180 x 80 x 5 mm
Binnenportiek: 360 x 170 mm Binnenportiek: 360 x 170 mm

Inspectieluik Enkel voor motoriseerbare versies
Slotportiek Manuele uitvoering Manuele uitvoering
Types Paal in lijn **
Afmeting 120 x 120 x 3 mm 120 x 120 x 3 mm
Slotportieken Robusta Plus
Types Dubbel portiek 120 x 80 x 3 mm
Inspectieluik Ja
Slotportiek Bekamatic uitvoering Bekamatic uitvoering

Dubbel portiek Dubbel portiek
100 x 100 x 3 mm 100 x 100 x 3 mm

Met toegangscontrole: 180 x 80 x 5 mm Met toegangscontrole: 180 x 80 x 5 mm
Tandheugel – Motoriseerbare versie R 2000 en Robusta Plus R 2000
Module 5
Materiaal PA6 versterkt met staal
Voorgemonteerd Ja

* Lamellen zijn enkel beschikbaar voor vrijdragende schuifpoorten Robusta met Bekamatic automatisatie en manuele uitvoering
** Dubbel portiek voor uitvoering "dodeman"
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Robusta® vrijdragende schuifpoorten
Breedte*

mm
Hoogte*

mm
Hoogte vanaf

fundering*
mm

Vrije  
doorgang*

mm

benodigde
ruimte*

mm

ROBUSTA 2000
3000 1000 1072 2916 7866

3000 1200 1272 2916 7866

3000 1500 1572 2916 7866

3000 1700 1772 2916 7866

3000 2000 2072 2916 7866

3000 2400 2472 2916 7866

4000 1000 1072 3909 10127

4000 1200 1272 3909 10127

4000 1500 1572 3909 10127

4000 1700 1772 3909 10127

4000 2000 2072 3909 10127

4000 2400 2472 3909 10127

5000 1000 1072 4806 12106

5000 1200 1272 4806 12106

5000 1500 1572 4806 12106

5000 1700 1772 4806 12106

5000 2000 2072 4806 12106

5000 2400 2472 4806 12106

6000 1000 1072 5921 14361

6000 1200 1272 5921 14361

6000 1500 1572 5921 14361

6000 1700 1772 5921 14361

6000 2000 2072 5921 14361

6000 2400 2472 5921 14361

7000 1000 1072 6991 16926

7000 1200 1272 6991 16926

7000 1500 1572 6991 16926

7000 1700 1772 6991 16926

7000 2000 2072 6991 16926

7000 2400 2472 6991 16926

8000 1000 1072 7821 19046

8000 1200 1272 7821 19046

8000 1500 1572 7821 19046

8000 1700 1772 7821 19046

8000 2000 2072 7821 19046

9000 1000 1072 8821 21721

9000 1200 1272 8821 21721

9000 1500 1572 8821 21721

9000 1700 1772 8821 21721

9000 2000 2072 8821 21721

* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naar gelang de gekozen uitvoering  

(manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)

Breedte*
mm

Hoogte*
mm

Hoogte vanaf
fundering*

mm

Vrije  
doorgang*

mm

benodigde
ruimte*

mm

ROBUSTA 2800
8000 1000 1072 7802 19027

8000 1200 1272 7802 19027

8000 1500 1572 7802 19027

8000 1700 1772 7802 19027

8000 2000 2072 7802 19027

8000 2400 2472 7802 19027

9000 1000 1072 8802 21702

9000 1200 1272 8802 21702

9000 1500 1572 8802 21702

9000 1700 1772 8802 21702

9000 2000 2072 8802 21702

9000 2400 2472 8802 21702

10000 1000 1072 9712 23712

10000 1200 1272 9712 23712

10000 1500 1572 9712 23712

10000 1700 1772 9712 23712

10000 2000 2072 9712 23712

10000 2400 2472 9712 23712

11000 1000 1072 11002 26372

11000 1200 1272 11002 26372

11000 1500 1572 11002 26372

11000 1700 1772 11002 26372

11000 2000 2072 11002 26372

11000 2400 2472 11002 26372

12000 1000 1072 11502 27102

12000 1200 1272 11502 27102

12000 1500 1572 11502 27102

12000 1700 1772 11502 27102

12000 2000 2072 11502 27102

12000 2400 2472 11502 27102

80
0 

m
m

E

C
80

0 
m

m

60
0 

m
m

D
F

B A
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Robusta Plus schuifpoorten
Gemotoriseerde versie: in de fabriek gemotoriseerde poort, geleverd met een 
tandheugel en externe FAAC motor. Verkrijgbaar in de “dodeman” versie of in 
een “full automatic” versie met veiligheidsvoorzieningen.

De versie “dodeman”: motoriseerbare uitvoering met motor en  
sleutelschakelaar (dodeman), maar geen veiligheidsvoorzieningen.

De versie “full automatic”: motor met geïntegreerde besturingseenheid.  
Deze bevat eveneens:
 - Veiligheidsdruklijsten (actief of passief): bij aanraking, keert de  
poortvleugel automatisch terug.

 - Fotocellen: de opening wordt gecontroleerd door de fotocellen bij het sluiten 
van de poort. Bij activering zal de poort automatisch in tegenovergestelde 
richting bewegen.

 - Afstandsbediening: de poort wordt geleverd met 2 afstandsbedieningen,  
2 kanaals. Bijkomende afstandsbedieningen zijn mogelijk. De elektronica van 
het systeem kan aanvaarden tot: 
- 256 geparametriseerde afstandsbedieningen in ‘impulsion mode” 
of  
- 128 geparametriseerde afstandsbedieningen in ‘mode 2 functies”

 - Zwaailicht gemonteerd op de geleidingsportiek: waarschuwt bij het openen 
en sluiten van de poort.

Specificaties van de motor
Motor: 230 Vac
Vermogen:
 - Motor C721: 290W
 - Motor C746ER16: 300 W

Openingssnelheid: gemiddeld 9 m/min.
Magnetische eindeloop

Eenvoudige installatie
De Robusta Plus gemotoriseerde poort is voorgemonteerd. De tandheugel*, 
druklijsten en fotocellen zijn voorgemonteerd en aangesloten. De motor is op 
een grondplaat gemonteerd en dient enkel aangesloten te worden. In geval van 
stroomonderbreking kan de motor ontkoppeld worden en het manueel openen 
en sluiten van de poort toelaten. 
* bij openingen > 10 meter wordt de tandheugel ter plaatse geïnstalleerd.

CE Markering 
Robusta Plus geautomatiseerde poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstem-
ming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) 
- “Verordening Bouwproducten” (EU -  305/2011) en type getest volgens de 
voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en com-
merciële omgeving. 

Robusta® Plus motorisatie voor  

vrijdragende schuifpoorten R2000

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTORISATIE – VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN ROBUSTA PLUS

Enkel R2000
Toepassing Normaal(1) gebruik Intensief(2) gebruik

Standaard FAAC motorisatie C721 746 ER 16

Referentie controller E721 780D

Aansluitingen 433 MHz

Aantal fotocellen 2 sets 2 sets

Hoogte van de fotocellen (draadverbinding) 180 en 900 mm

Veiligheidsdruklijsten Actief

Aantal veiligheidsdruklijsten op het geleidingsportiek 2

Veiligheidsdruklijst op de kop van de vleugel Passief Actief 

Veiligheidsdruklijst op de balk op de achterkant van de vleugel -

Zwaailicht Faac - 24 V Faac - 230 V

Aantal meegeleverde afstandsbedieningen 2

Potentiaalvrije contacten 2

(1) Tot 6 meter, normaal gebruik = 30 cycli/dag. voor een frequenter gebruik wordt de motor 746 ER 16 sterk aanbevolen
(2)  Tot 6 meter, en in de configuratie "dodeman", is de motorisatie 746 ER 16 niet nodig
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Eenvoudige installatie
Met uitzondering van de "dodeman" uitvoering zijn de Bekamatic geautomati-
seerde poorten uitgevoerd met:
Actieve veiligheidsdruklijsten: bij aanraking stopt de poortvleugel of beweegt 
in tegenovergestelde richting.
Fotocellen: de poortopening wordt gecontroleerd door de fotocellen bij het 
sluiten van de poort. Bij activering stopt de poortvleugel of beweegt in tegen-
overgestelde richting.
Zwaailicht: waarschuwt bij het openen of sluiten van de poort.

CE Markering 
Robusta geautomatiseerde poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming 
met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) -  
“Verordening Bouwproducten” (EU -  305/2011) en type getest volgens de 
voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en 
commerciële omgeving. 

Bekamatic® motorisatie voor  

vrijdragende schuifpoorten  
Robusta® R2000 en R2800

Schuifpoorten Bekamatic
Bij de Bekamatic motorisatie is de
motorreductor geïntegreerd in de
geleidingsportiek. Dit type automatisatie
garandeert een perfecte werking in
de meest extreme condities. Een
mechanisch vergrendelingssysteem
verhindert dat de poort, eens gesloten
via de motorisatie, manueel kan
geopend worden.
Een manueel ontkoppelingssysteem 
ontkoppelt de motor van de onderbalk en 
laat manueel openen en sluiten van de 
poort toe.

Specificaties van de motor
Voedingsspanning: 230 Vac
Vermogen: 370 W
Openingssnelheid: gemiddeld 9 m/min.
Inductie eindeloop

Toegangscontrole
De sturing is zodanig geconcipieerd dat ze aan de specifieke behoeften van de
klant kan aangepast worden. Er is een brede waaier van mogelijkheden:
sleutelschakelaar “dodeman”, radiozender - ontvanger, codeklavier,
magnetische kaartlezer, poortverlichting, interfoon, videofoon, tijdsregistratie,
inductielus… Deze voorzieningen worden aangebracht in de geleidingsportiek,
de slotportiek of op een afzonderlijke zuil, indien gewenst.

Enkele voorbeelden van toegangscontrole





Toepassingen

Toegangscontrole
De Egidia vrijdragende 

schuifpoorten zijn ontwikkeld 

voor industrieel en frequent 

gebruik. Het Egidia ontwerp biedt 

een uitstekende prijs-kwaliteit 

verhouding. 
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• Industriële sites
• Magazijnen
• Opslagplaatsen 

Egidia® SC  
Vrijdragende Schuifpoorten
TROEVEN

Breed assortiment
Egidia schuifpoorten zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes (van 1,0 tot 2,4m) en breedtes (van 4 tot 
9m). 

Prijs-kwaliteit
Egidia SC vrijdragende schuifpoorten bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De poort werd 
ontworpen om het beste compromis tussen kwaliteit en prijs te bieden.

Veiligheid
De verticale staven staan op 110 mm van elkaar, beantwoordend aan de strengste veiligheidsnormen.  
Het inbouwen van het rolsysteem in de onderbalk vermijdt mogelijke ongevallen.

Volledig systeem
De vrijdragende schuifpoort kan ook makkelijk worden gecombineerd met Betafence draaipoorten en  
afrasteringssystemen. 
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Poortvleugel
 - Gelast kader
 - Standaard spijleninvulling (3D paneelinvulling mogelijk als optie) 
 - Geïntegreerd spansysteem

Opties
 - Tandenkam op de vleugel (enkel voor hoogtes ≥ 2,0m)
 - Slot + handvat (op motoriseerbare poorten)
 - Plaatje om hangslot te bevestigen (op manuele en motoriseerbare poorten)
 - Handvat (op manuele poorten) 

Galvanisatie
Alle Egidia SC vrijdragende schuifpoorten zijn thermisch verzinkt. Achteraf kan 
een poedercoating aangebracht worden.

Bedekkingsprocédé
Egidia poorten worden behandeld met de op vandaag beste coatingprocedés:
Thermische verzinking aan binnen- en buitenzijde en polyester gecoat
(eveneens mogelijk enkel thermisch verzinkt).

Kleuren
Groen RAL 6005, groen RAL 6009, zwart RAL 9005, wit RAL 9010,  
grijs RAL 7030, grijs RAL 7016. Andere kleuren: op aanvraag.

Bijkomende informatie
Schuifpoorten zijn verkrijgbaar in de links en rechts openende versie.

CE-markering
Egidia SC vrijdragende schuifpoorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming 
met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) -  
“Verordening Bouwproducten” (EU - 305/2011) en type getest volgens de 
voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en c 
ommerciële omgeving. 

Poortvleugel
 - Onderbalk: 120 x 100 x 5 mm (gelast aan het poortkader) Beide worden 

achteraf thermisch verzinkt
 - Onderprofiel van het kader: 80 x 60 x 2 mm  

(rest van het kader 60 x 60 x 2 mm)
 - Twee rollersets met polyamide rollers zijn voorzien  

voor elke poort
 - Haakslot (standaard voorzien voor manuele poorten)

Poortinvulling
Egidia schuifpoorten zijn verkrijgbaar met twee types invulling:
 - Spijleninvulling 20 x 20 x 1,5 mm
 - Nylofor® 3D panelen (de panelen worden op het kader van de vleugel 

vastgeschroefd)

Geleidings- en slotportiek
Al onze poorten worden geleverd met een enkelzijdige geleidingsportiek  
en een dubbelzijdige slotportiek.

Onze vrijdragende poorten Egidia zijn beschikbaar in 3 versies
Manuele poort : onze poort werd ontworpen voor manuele bediening en is 
uitgerust met een ingebouwd slot. De openingsrichting kan ter plaatse omge-
keerd worden op het moment van de installatie. 
Motoriseerbare poort : onze poort werd ontworpen met het oog op de latere 
installatie van een externe motor. Een tandheugel is gemonteerd op de onder-
balk en een basisplaat is voorzien om nadien de kabels door te trekken.
Gemotoriseerde poort (volautomatisch): dankzij onze exclusieve samen-
werking met FAAC kunnen we u een poort aanbieden die reeds in de fabriek 
uitgerust werd met een externe motor en alle nodige veiligheids- en bedie-
ningselementen. De poort wordt volledig voorgecableerd geleverd, klaar voor 
gebruik. We bieden één type motorisatie: voor intensief gebruik.

ASSORTIMENT EGIDIA SC VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN

Breedte 
mm

Totale hoogte 
mm

Hoogte vanaf  
fundering 

mm

Hoogte van de vleugel 
mm

Totale vleugelbreedte 
mm

Vrije doorgang 
mm

Benodigde ruimte 
mm

4000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 5400 4000 9600

5000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 6700 5000 11900

6000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 8000 6000 14200

7000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 9400 7000 16600

8000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 10700 8000 18900

9000 1280/1480/1780/1980/2280/2680* 1100/1300/1600/1800/2100/2500* 1000/1200/1500/1700/2000/2400* 12000 9000 21200

* Voor poorten met polyester coating en een hoogte van 2,40 m wordt de vleugel opgesplitst in twee stukken. (2 m + 0,4 m)



Toepassingen

Toegangscontrole
De Speed folding gate is een 

snelsluitende poort die specifieke 

zones snel weer afsluit. Het is 

een uiterst degelijke, snelle en 

eenvoudige oplossing. Openen 

of sluiten gebeurt in enkele 

seconden.
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Speed folding gate 
Onderaandrijving
TROEVEN

• Snel open en dicht, waarbij de volledige toegang wordt afgesloten

• Onderaandrijving

• Degelijk en duurzaam ontwerp

• Getest op en goedgekeurd voor veiligheidsafstanden, machinerichtlijn NEN 12604:2000 en   
NEN 349, EN 12445:2000, EMC-richtlijnen

• Verkrijgbaar in RAL-kleur naar keuze

• Industriële sites
• Havens
• Politiebureaus
• Gevangenissen
• Parkeerterreinen
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Technische beschrijving
Hoogte 1500 tot 5000 mm*

Breedte 2400 tot 8000 mm*

Hoogte aandrijfbak 163 mm

Zuilbreedte 250 mm

Bediening Geïntegreerd in de zuil (kan ook geïnstalleerd worden in een 
afzonderlijke bedieningseenheid)

Openings- en sluitsnelheid ongeveer 0.9 m/s**

Afmetingen paneelkader
Kader met buisprofiel  60 x 60 (mm), 140 x 70 (mm) en designprofiel 
150 x 70 (mm)

Soorten poortvleugelvulling Nylofor, Securifor, Robusta invulling

Kleuren Verkrijgbaar in RAL-kleur naar keuze

Externe bekabeling Stroomtoevoer van 230 VAC, een open contact is nodig

Certificering

 - Gecertificeerd door TÜV (EN 13241-1)
 - Sluitkrachtmaximalisatie (EN 12453)
 - 2 geïntegreerde veiligheidsfotocellen (klasse 3) (EN 12978)
 - Naast de bovenvermelde vereisten is de Speed folding gate ook 

getest en goedgekeurd voor onder andere veiligheidsafstanden, 
machinerichtlijnen NEN 12604:2000 en NEN 349, EN 12445:2000, 
EMC-richtlijnen.

* andere afmetingen mogelijk op aanvraag
** de snelheid kan variëren naargelang de grootte

Technische tekeningen

Serviceluik, bediening 
geïntegreerd in zuil

Inbouw-LED
Verkeerslichten

Aandrijfbak 163 mm hoog
Verkeersklasse 60

Onderhoudsarme, gegoten 
scharnieren met geïntegreerde 
kabeldoorvoer

Geïntegreerde 
veiligheidsfotocellen

Kader met buisprofiel 60 x 60 mm

Kader met buisprofiel 140 x 70 mm



Toepassingen

Toegangscontrole
De Speed folding gate is een 

snelsluitende poort die specifieke 

zones snel weer afsluit. Het is 

een uiterst degelijke, snelle en 

eenvoudige oplossing. Openen 

of sluiten gebeurt in enkele 

seconden.
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Speed folding gate 
Bovenaandrijving
TROEVEN

Snel en veilig 
Deze Speed folding gate met bovenaandrijving is open en dicht in een paar seconden (1,2 meter/sec), 
ideaal voor een snelle en gecontroleerde toegang van voertuigen in beveiligde zones. De degelijke en 
duurzame constructie, die intensief en aanhoudend gebruik perfect doorstaat, is getest en goedgekeurd 
voor maar liefst 1,5 miljoen bewegingen. Geen slagboom meer nodig, deze Speed folding gate is snel 
open, snel weer dicht en veilig!

Modulaire structuur, hedendaags ontwerp 
Deze Speed folding gate met bovenaandrijving werd ontwikkeld vanuit de idee om ze helemaal te laten 
opgaan in de hedendaagse architectuur. Ze ziet er stijlvol en elegant uit en kan zo gemaakt worden dat 
de poort en de gevel een mooi geheel vormen.

De modulaire opbouw van deze Speed folding gate biedt tal van opties op het vlak van:
• Aantal panelen (2 of 4)
• Poortvleugeluitvoering: Kader met buisprofiel 60 x 60 (mm), 140 x 70 (mm) en designprofiel
• Soorten poortvleugelvulling: Nylofor, Securifor, Robusta invulling

Bovendien kunt u de Speed folding gate in de eigen bedrijfskleur (RAL) laten plastificeren. Dankzij het 
compacte ontwerp vraagt de poort weinig inbouwruimte, zo wordt een maximale doorgang voor voertuigen 
gewaarborgd. 

• Legerbasissen
• Bedrijfs- en industrieterreinen
• Kantoorgebouwen
• Gevangenissen
• Betaalparkings
• Gerechtsgebouwen
• Luchthavens
• Havens 

...
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Technische beschrijving
Hoogte 1500 tot 5000 mm*

Breedte 2400 tot 7500 mm*

Hoogte aandrijfbak 150 mm

Zuilbreedte 200 mm

Bediening Geïntegreerd in aandrijfbak

Openings- en sluitsnelheid Ongeveer 1,2 m/s**

Afmetingen paneelkader 
Kader met buisprofiel 60 x 60 (mm), 140 x 70 (mm) en  
designprofiel 150 x 70 (mm)

Soorten poortvleugelvulling Nylofor, Securifor, Robusta invulling

Kleuren Verkrijgbaar in RAL-kleur naar keuze

Externe bekabeling Stroomtoevoer van 230 VAC, een open contact is nodig

Certificering

 - Gecertificeerd door TÜV (EN 13241-1)
 - Sluitkrachtmaximalisatie (EN 12453)
 - 2 geïntegreerde veiligheidsfotocellen (klasse 3) (EN 12978)
 - Naast de bovenvermelde vereisten is de Speed folding gate ook 

getest en goedgekeurd voor onder andere veiligheidsafstanden 
machinerichtlijnen NEN 12604:2000 en NEN 349, EN 12445:2000, 
EMC-richtlijnen. Deze Speed folding gate staat garant voor veilige 
toegang van zowel voetgangers als voertuigen.

* andere afmetingen mogelijk op aanvraag
** de snelheid kan variëren naargelang de grootte

Kader met buisprofiel 

60 x 60 mm

Kader met buisprofiel 

140 x 70 mm

Kader met Robusta invulling

Technische tekeningen

Kader met buisprofiel 60 x 60 mm Designontwerp

Standaard versie Gevelversie

Kader met buisprofiel 140 x 70 mm Speed folding gate met gesloten vullling

Inbouw-LED
Verkeerslichten Dit ontwerp vereist weinig inbouwruimte, voor 

een maximale vrije hoogte

Onderhoudsarme, gegoten scharnieren 
met geïntegreerde kabeldoorvoer

2 geïntegreerde veiligheidsfotocellen 
(klasse 3) EN 13241 (TÜV)

Eenvoudig hanteerbare hoofdschakelaar 
met optionele manuele bediening



Toepassingen

Toegangscontrole
De Speed folding gate is een 

snelsluitende poort die specifieke 

zones snel weer afsluit. Het is 

een uiterst degelijke, snelle en 

eenvoudige oplossing. Openen 

of sluiten gebeurt in enkele 

seconden.
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Speed folding gate 
boven- of ondergeleiding

TROEVEN

Compact en betaalbaar 
Deze Speed folding gate is de ideale oplossing voor nagenoeg alle vormen van toegangscontrole en par-
kingtoegang voor voertuigen. Deze poort is heel compact, alle aandrijfmechanismen zitten immers in de 
zuilen ingebouwd, voor een maximale vrije hoogte en breedte. Ze is verkrijgbaar met geleiderails boven- 
of onderaan en ontwerpopties op maat, en toch blijft ze heel betaalbaar.

Maximale vrije breedte 
Een Speed folding gate is een heel doeltreffende controleoplossing voor voertuigen aan appartementen, 
hotels, kantoorgebouwen en kleine industriële sites. De Speed folding gate is perfect geschikt op plekken 
waar de beschikbare ruimte beperkt is, omdat de panelen mooi achter de zuilen openvouwen en de 
aandrijving en besturing in de zuilen geïntegreerd is. Zo wordt een maximale vrije breedte mogelijk voor 
voertuigen. De Speed folding gate is helemaal tril- en emissievrij en werkt nagenoeg geruisloos. Ze is 
bovendien veel sneller dan andere automatische poorten en rolluiken.  

Lage bedrijfskosten 
De Speed folding gate werd getest op 1,5 miljoen non-stop cycli, zonder enig tussentijds onderhoud. De 
duurzame lagers en de uitgebreide antiroestbehandeling staan garant voor een lange, zorgeloze levens-
duur. Zo worden de bedrijfs- en onderhoudskosten tot het minimum beperkt. De Speed folding gate is 
intussen de norm voor veel bouwbedrijven, lokale overheden, woningcorporaties en plaatselijke besturen.

• Appartementscomplexen
• Kantoorgebouwen
• Hotels
• Kleine parkeergarages
• Kleine industriële parkeerterreinen
• Omheinde woonwijken
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Technische beschrijving
Hoogte 1500 tot 4000 mm*

Breedte 2000 tot 6000 mm*

Zuilafmetingen 220 mm x 220 mm

Intelligente bediening
Geïntegreerd in de zuil (kan ook verwerkt worden in een afzonderlijke 
bedieningskast). Met dubbele lusdetector.

Openings- en sluitsnelheid Ongeveer 1,0 m/s**

Poortvleugeluitvoering Kader met buisprofiel 60 x 60 mm

Soorten poortvleugelvulling Robusta invulling (25 x 25 of 30 x 30 mm)

Kleuren Verkrijgbaar in RAL-kleur naar keuze

Externe bekabeling Stroomtoevoer van 230 VAC 16 amp, een open contact is nodig

Extra’s
Communicatie met vrijwel elk toegangscontrolesysteem. Met de  
IP-gestuurde gebruikersinterface kan de Speed folding gate van op  
afstand bediend en ingesteld worden via internet.

Certificering

 - Gecertificeerd door TÜV (EN 13241-1)
 - Sluitkrachtmaximalisatie (EN 12453)
 - 2 geïntegreerde veiligheidsfotocellen (klasse 3) (EN 12978)
 - Naast de bovenvermelde vereisten is de Speed folding gate ook 

getest en goedgekeurd voor onder andere veiligheidsafstanden 
machinerichtlijnen NEN 12604:2000 en NEN 349, EN 12445:2000, 
EMC-richtlijnen

* andere afmetingen mogelijk op aanvraag
** de snelheid kan variëren naargelang de grootte

Technische tekeningen

Speed folding gate met ondergeleidingSpeed folding gate met bovengeleiding 

Speed folding gate met ondergeleidingSpeed folding gate met bovengeleiding

Speed folding gate met ondergeleiding



Toepassingen

Toegangscontrole
De Speed folding gate is een 

snelsluitende poort die specifieke 

zones snel weer afsluit. Het is 

een uiterst degelijke, snelle en 

eenvoudige oplossing. Openen 

of sluiten gebeurt in enkele 

seconden.
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Speed folding gate 
Trackless
TROEVEN

Een kostenbesparende toegangsoplossing 
De Trackless-Speed folding gate, een poort zonder rail, is de ideale oplossing voor nagenoeg alle vormen 
van toegangscontrole en parkeertoepassingen.  

Hoge performantie 
De Trackless-Speed folding gate is verkrijgbaar met de vele hoogwaardige opties, zoals ingebouwde 
LED-verkeerslichten, ingebouwde detectoren voor inductielussen, een hele waaier aan mogelijkheden 
voor toegangscontrole, IP webbased toegang met TCP/IP-connectie, een breed gamma met afwerkingen 
en kleuren, ontwerpen en bekledingen op maat, enkele of dubbele uitvoering. Voor het vaste onderhoud, 
dat trouwens heel beperkt is, hoeft de poort nooit lang buiten werking te worden gesteld, en ook de vaste 
bedrijfskosten zijn enorm laag. 

• Flatgebouwen, woonwijken
• Gerechtsgebouwen
• Ambassades en andere overheidsgebouwen
• Banken
• Parkings
• Nutscentrales
• Scholen
• Bedrijfs- en industrieterreinen
• Kantoorgebouwen
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Technische beschrijving
Hoogte 2500 of 4000 mm*

Breedte 6000 of 4000 mm*

Zuilbreedte 220 mm

Bediening Geïntegreerd in de zuil

Openings- en sluitsnelheid Ongeveer 1,0 m/s**

Poortvleugeluitvoering Kader met buisprofiel 60 x 60 mm

Soorten poortvleugelvulling Robusta invulling (25 x 25 of 30 x 30 mm)

Kleuren Verkrijgbaar in RAL-kleur naar keuze

Externe bekabeling Stroomtoevoer van 230 VAC 16 amp, een open contact is nodig

Extra’s
Communicatie met vrijwel elk toegangscontrolesysteem. De  
Trackless-Speed folding gate kan bediend en ingesteld worden via het 
internet.

Certificering

 - Gecertificeerd door TÜV (EN 13241-1)
 - Sluitkrachtmaximalisatie (EN 12453)
 - 2 geïntegreerde veiligheidsfotocellen (klasse 3) (EN 12978)
 - Naast de bovenvermelde vereisten is de Speed folding gate ook getest en 

goedgekeurd voor onder andere veiligheidsafstanden, machinerichtlijnen 
NEN 12604:2000 en NEN 349, EN 12445:2000, EMC-richtlijnen

* andere afmetingen mogelijk op aanvraag
** de snelheid kan variëren naargelang de grootte

Technische tekeningen

Vooraanzicht dubbele poort

Bovenaanzicht

1 poortvleugel in open positie



Toepassingen

Toegangscontrole
De draaitrommels van 

Betafence zijn aanbevolen 

voor toegangscontrole van 

voetgangers. In combinatie met 

onze professionele afrasteringen 

bieden ze verschillende functies 

en opties voor een doeltreffende 

controle van de in- en uitgangen 

van sites. 
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Draaitrommels BT4 en BT5 
TROEVEN

Uitgebreid assortiment 
Het assortiment draaitrommels van Betafence is niet alleen zeer uitgebreid maar biedt eveneens veilig-
heid. Het assortiment is aangepast aan elk type toepassing en biedt specifieke eigenschappen voor 
elke behoefte: semi-automatische bediening, industrieel, privé- of publiek gebruik (activiteitszones of 
stadions), tijdelijke of permanente controle van personen enzovoort.

Betrouwbaarheid 
De draaitrommels zijn gemaakt van stevig materiaal zoals inox of aluminium. Ze kunnen worden voorzien 
van een polyesterlaag om het geheel een uiterste betrouwbaarheid mee te geven, ze hebben een duur-
zaam ontwerp en ze zijn voorzien van elektronische besturingssystemen en een motorisatie waardoor ze 
een uniek toegangscontrolesysteem vormen.

Eenvoudige installatie 
Ongeacht de uitgebreide keuze en de vele elementen die optioneel beschikbaar zijn, blijft de installatie 
van de draaitrommels zeer eenvoudig. Ze worden rechtstreeks op de site gemonteerd wat het vervoer en 
de levering vergemakkelijkt.

Sites die nood hebben aan toegangscontrole 
en het beheer van de inkomende en uitgaande 
voetgangersstromen.
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Varianten
-  Rotor 90° of 120°

Uitbreidingen
 - Ingebouwde toegangscontrole

Maximale doorstroomcapaciteit
-  30/min bij vrije doorgang
-  17/min bij proximity-doorgang

Opties voor het hele gamma
-  De elektronische bedieningssystemen zijn programmeerbaar om te kunnen  
    inspelen op de specifieke vereisten van elk project en van elke klant.
-  Uitrusting beschikbaar als optie: kaartlezer, codeklavier, intercom, videofoon,     
    noodaccu en registratiesysteem.

Kader en rotor van de draaitrommels BT4 en BT5
Kader en rotor zijn van geprofileerd aluminium.

Mechanisme
 - Aangedreven door de bezoeker
 - Het draaien wordt gecontroleerd door een zelfcentrerend systeem dat na 

elke cyclus de rotor automatisch naar het volgende vertrekpunt brengt.  Dit 
vermijdt tussenposities van de rotor.

 - Magnetisch slot en elektronisch gecontroleerd
 - Vrije spindel bij stroomonderbreking.

Intelligente bedieningseenheid
-  Configuratie en installatie aanpasbaar aan de behoeften van de klant
-  Scherm voor diagnose en telgegevens
-  Werkingsmodus varieert naargelang van het soort passage of richting: vrije    
   toegang, gecontroleerde toegang (mogelijkheid om de ingangs- of uitgangs- 
   prioriteiten in te stellen), gesloten
-  Compatibel met alle toegangscontrolesystemen
-  Eenvoudige bediening en diagnose via IP-netwerk (optie) of RS485
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Toegangscontrole
De slagbomen van Betafence 

maken deel uit van een gamma 

producten die borg moeten staan 

voor een totale toegangscontrole 

wanneer ze worden gecombineerd 

met ons gamma professionele 

afrasteringen. 

Slagbomen 
TROEVEN

Een compleet assortiment 
Geautomatiseerde bediening voor openingen tot maximaal 14 m, aan de hand van één enkele en zelfde 
motorisatie en een unieke elektronische besturing, ongeacht het type slagboom. Manuele slagbomen 
beschikbaar voor openingen tot 8 m.

Betrouwbaarheid 
Een duurzaam ontwerp voorzien van een elektronische besturing en een motorisatie. 

Toegangscontrole 
De elektronische functies zijn programmeerbaar om te kunnen inspelen op de specifieke vereisten van 
elk project en van elke klant. Diverse opties zijn beschikbaar: magneetlusdetectie, fotocellen, afstandsbe-
diening, kaartlezer, codeklavier, muntslikkers...

Kwaliteit 
Metalen behuizing voorzien van een afwerkingslaag in polyester. 
Ronde of ovalen slagboomarm in aluminium, bekleed met een witte polyesterplastificering met rode 
reflecterende stroken.

• Industriële milieus
• Sites waar toegangscontrole nodig is



Manuele slagbomen
BL10: beschikbaar in de lengtes: 3 - 4 - 5 - 6 – 7 – 8 m
Ronde slagboomarm. Steunarm als optie.
Standaardkleur: oranje RAL 2000. Andere RAL-kleuren op aanvraag. 
 
Automatische slagbomen

Type Specificaties

BL 229

- Lengtes: van 2 -> 6 m (per 50 cm)
- Bevestiging van de slagboomarm: links of rechts
- Ronde slagboomarm
- Voor gemiddeld tot intensief verkeer

BL 40

- Lengtes van 3 -> 8 m
- Bevestiging van de slagboomarm: links of rechts
- Ronde slagboomarm

BL 41

- Lengtes van 6 -> 12 m
- Bevestiging van de slagboomarm: centraal
- Ronde slagboomarm

BL 52

- Lengtes: van 6 -> 14 m (per 50 cm)
- Bevestiging van de slagboomarm: centraal
- Ronde slagboomarm
- Gemiddelde beveiliging - aanbevolen voor hele brede   
  doorgangen

Het assortiment telt nog tal van andere slagbomen.  
Aarzel niet om contact op te nemen.
 
Standaardkleur: oranje RAL 2000. Andere RAL-kleuren op aanvraag.
Standaard: 230 volt monofase.

Opties:
- Onderkruipbeveiliging
- Knipperlicht
- Signalisatielampen op de slagboomarm
- Inductielusdetector
- Afstandsbedieningen
- Sleutelschakelaar
- Kaartlezer
…

Zuilen voor toegangscontrole
Er is een uitgebreid gamma losstaande zuilen beschikbaar.  
Gelieve ons daarvoor te raadplegen.
Standaardkleur: oranje RAL 2000. Andere RAL-kleuren op aanvraag.
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Detectiesystemen
Secura Pulse bestaat uit een 

onopvallend netwerk van 

spanningsdraden dat geplaatst 

wordt op de afrastering en 

poorten. 

Secura® Pulse 
TROEVEN

Afschrikking en detectie 
Bij aanraking krijgt de indringer een waarschuwende schok, welke potentiële indringers ontmoedigt en 
niet onmiddellijk een alarm veroorzaakt. Indien, ondanks de schok, een klimpoging wordt ondernomen 
of de schrikdraden doorgeknipt worden, wordt er automatisch een alarmsignaal doorgegeven aan de 
centrale. 

Betrouwbaar 
Het aantal valse alarmen is extreem laag: dankzij de speciale spanisolatoren zijn de schrikdraden altijd 
strak aangespannen, waardoor de alarmmelding feilloos verloopt en storingen quasi uitgesloten zijn. Het 
gebruik van speciaal getwijnde staaldraad op de omheining en de speciaal hiertoe ontworpen hoogspan-
ningsvoedingskabel garandeert de lange levensduur van de installatie. 

Eenvoudige installatie 
De esthetische harmonieuze componenten van het systeem zijn ontworpen om een vlugge installatie 
mogelijk te maken. Speciale aandacht werd gegeven aan de poortbeveiliging, de zwakste schakel in de 
meeste omheiningen. 

Gebruiksvriendelijk 
Een afzonderlijke handterminal laat een eenvoudige, gebruiksvriendelijke configuratie en beheer van de 
spanninggever toe. Het systeem wordt bijzonder gemakkelijk in- en uitgeschakeld via het klavier van de 
alarmcentrale. 

Conform 
Betafence levert het Secura Pulse systeem in lijn met de Europese norm IEC/EN 60335-2-76.

• Autodealers
• Distributie
• Transport 

...
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Secura Pulse Spanningsgevers
Secura Pulse omvat verschillende kwalitatieve types spanningsgevers.  
Met de spanningsgever Trophy Plus Dual Pulse kan u tot 6 veiligheidszones 
definiëren, monitoren en beheren. Bovendien kan u hem naar wens con-
figureren en kan u het pulsritme, de stroomsterkte en alarmniveaus instellen.  
De Medal 501 is een 1-zone spanningsgever. Ze biedt wat minder moge-
lijkheden qua programmatie dan de Trophy Plus, maar garandeert eenzelfde 
kwaliteit en betrouwbaarheid. 

 

Centraal beheer
Via het verfijnde integratieplatform van Cardax FT worden de unieke voordelen 
van Secura Pulse en toegangscontrole gecombineerd. Deze geïntegreerde 
oplossing verschaft de mogelijkheid een gelaagd veiligheidsysteem op te 
bouwen, vertrekkende van de perimeter.

Componenten van het Secura Pulse Systeem
Het Secura Pulse systeem bestaat uit diverse componenten die een een-
voudige integratie op de omheining toelaten.
1 Omegaprofiel, toe te passen als beginprofiel, eindprofiel en hoekprofiel  

(beschikbaar in verschillende lengtes).
2 Isolatoren worden gebruikt als eindspanisolatoren en hoekisolatoren.
3 Tussenprofielen met geïntegreerde isolator.  

(beschikbaar in verschillende lengtes)
4 Hoogspannings-poortschakelaar zorgt voor een ononderbroken  

hoogspanningscircuit van de omheining naar de poort.
 
     1                          2                                             3                  4

SECURA PULSE SPANNINGSGEVERS

Trophy Plus Dual Pulse Medal 501

Functie
Aantal Zones 3x of 6x HS zones

1x HS aardingsbewaking
1x HS (hoogspanning) zone plus HS aardingsbewaking
1x LS (laagspanning) poortcontact

Opgeslagen energie 15 Joules opgeslagen bij 100% energieniveau
2,4 Joules uitgang per zone onafhankelijk van belasting andere zones
4.6 Joules in ‘Dubbele Pulse’ configuratie

Medal 501: 5 Joules

Ingangen 2x of 4x programmeerbaar
(GAI – gebalanceerde alarm ingang), 24 uur, alles aan, individueel aan

1 x aansluiting voor in/uitschakelen op afstand
1 x aansluiting voor poortcontact

Programmeerbare 
uitgangen

6x of 12x programmeerbaar (alles aan, algemeen alarm, HS alarm, GAI alarm, 
individueel alarm). Getimed, real time of actief tot reset. Spanningsvrij relais 
contact (10A-24V)

Contacten (Com/N/O,N/C)
Uitgang 1: Keuze: elk alarm of poortalarm
 Gedefinieerd als: getimed, real time of actief tot reset.
Uitgang 2: Keuze: elk alarm of zone/aarde alarm
 Gedefinieerd als: real time of actief tot reset

Bediening Afzonderlijk intelligent grafisch bedieningspaneel en LCD scherm/toetsen/soft 
key functies

Alarmen: HS Zone, HS Aarde, LS Poort (hoorbaar via interne sirene gedurende 5 min.)
Algemeen: Ingeschakeld/ zonepulsindicatie, AC voeding aan.
 Batterijvoeding, Batterij laag.
 Stop modus (voor kritische batterij conditie, interne sirene afwisselend  

hoorbaar).

Voeding

Netvoeding 90-265 VAC 50-60 Hz 90-265 VAC 50-60 Hz

Temperatuur -10 tot +40°C -10 tot +40°C

DC uitgang 12-15 VDC, 0,5 A zekering 12 – 14 V, 0,5 A (stroom beperkt)

Vermogen afname 40 W per zone 35 W

Batterijvoeding 8 uur (standaard) (int. 7Ah batt) (int en ext 7Ah batt)
24 uur 48 uur

Mechanisch

Afmetingen Hoogte: 390 mm Diepte: 120 mm
Breedte: 490 mm Gewicht 6,2 kg incl. batterij

Hoogte: 255 mm Diepte: 110 mm
Breedte: 380 mm Gewicht: 2,6 kg incl. batterij
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Detectiesystemen
Het gamma actief infrarood 

beveiliging bevat hoogwaardige 

detectiesystemen voor gevoelige 

locaties, industrie met hoog risico, 

vastgoed en tijdelijke locaties. 

Actief Infrarood beveiliging 
TROEVEN

High-tech producten 
Het Betafence gamma actief infrarood beveiliging maakt gebruik van recente nieuwigheden in draad-
loze communicatie, zonne-energie en infrarood technologie die het mogelijk maakt om een “high-end” 
laagvermogen oplossing te bieden voor uw perimeter.

Duurzaam ontwerp
Alle producten uit het Betafence assortiment zijn gemaakt van duurzame en stevige materialen. Intens 
zonlicht of andere weersomstandigheden beïnvloeden hun werking niet.

Discreet en efficiënt
In vergelijking met op de afrastering gemonteerde detectiesystemen, is het infrarood detectiesysteem 
uiterst discreet. De infrarode stralen zijn onzichtbaar voor het menselijke oog. Door het afdekken van de 
lichtunits en de integratie in kolommen, zullen indringers niet in staat zijn om te bepalen op welke hoogte 
de infrarood cellen werden geplaatst. Dit bepaalt mee de psychologische impact, vertegenwoordigd door 
een uniforme kolom.

• Hoog risico industrie
• Luchthavens
• Parkings
• Eigendommen
• Tijdelijke locaties
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BIRIS II KIT COLIRIS II MAXIRIS 2000 - MAXIRIS III SOLARIS

Afstand 50 - 100 - 200m 50 - 100 - 200m 100m 75m

Kolomhoogte 1m - 1,5m - 2m 1m - 1,5m - 1,9m 1m - 2m - 2,5m - 3m - 3,8m - 5m 1,5m - 2m - 2,5m - 3m

# cellen in kolom 1 kit of 2 kits 3 - 4 2 tot 16 - 2 tot 18* 3 tot 10

Voorgemonteerd - √ √ √

Synchronisatiekabel - - √ -

Serieel netwerk - RS232 ** MODBUS 485 MODBUS 485

IP netwerk - - MAXIBUS III MAXIBUS III

Draadloos - - - √ *

Zonne-energie - - - √

Zonering - - Tot 3 zones -

Weersomstandigheden ALLE ALLE ALLE ALLE
* Dual interlaced scanning
** voor configuratie en onderhoud

* Enkel Maxiris * Dynamisch Radio Netwerk

Actief infrarood: overzicht van de technologie
Actief infrarood wordt gegenereerd door een pulserende infrarode bidirectio-
nele lichtbron met een hoek van ongeveer + -2° via de lens van de zender. De 
ontvanger bevindt zich in het kegelvormige gebied van de zender die de infra-
rood pulsen transformeert en deze omzet in een elektrisch signaal. Na analyse 
door de ontvanger zal bij de afwezigheid van een signaal het alarm afgaan. Op 
deze manier biedt actief infrarood technologie een positieve veiligheid.

Ontvanger

Actief infrarood: Alarmprincipes

D.R.N.: Dynamisch Radio Netwerk *
Dankzij een eigen communicatieprotocol vormen alle infrarood kolommen een 
beveiligd netwerk.
• Redundantie van informatie: 

geen verlies van alarminformatie
• Integriteit en veiligheid van de locatie: 

permanente controle op  
de aanwezigheid van elke kolom

• Gecodeerd radioprotocol: 
immuun voor interferentie

• Unieke alarmmeldingen: 
onmogelijk om een kolom te simuleren

* Alleen voor het SOLARIS gamma

 
 
Actief Infrarood beveiliging: assortiment

Alarm boven of onder
tot 1m BIRIS II

COLIRIS II
SOLARIS

MAXIRIS 2000
MAXIRIS III

Meerdere alarmzones

Configureerbaar, meervoudige de-
tectie zones. Vertraagt: enkelvoudig, 
dubbel en tri-detectie. Tot 16 volledig 

configureerbaar infrarood stralen

Legende: Beschermde zone Onbeschermde zone Diskwalificatie

Zender

De beelden zijn slechts voor commercieel gebruik aangepast. Infrarode stralen zijn onzichtbaar voor het blote oog.

Technologische kenmerken*

Automatische controle  
infrarood bereik
Emissie van infrarood licht in functie 
van zichtbaarheid:
 - Verzekert een optimaal signaal in 
slechte weersomstandigheden

Geïntegreerde bijstand uitlijning
Zoemer en LED in elke kolom:
 - Optimaliseert en vereenvoudigt  
het uitlijnen: slechts één persoon 
nodig

Anti-kruip instellen **
Vertraagbare en instelbare mono-
detectie van de onderste infrarood 
straal:
 - Laat dieren toe te passeren, maar 
detecteert een kruipende mens

* Niet van toepassing voor BIRIS II KIT

** Alleen voor COLIRIS II gamma

D.I.S. Technologie **
Elke cel heeft de dubbele functie van 
zender en ontvanger:
 - Feedback uitlijning 
 - De vrijheid van keuze om de alarm 
contacten te nemen van om het even 
welke kolom

Parallel-beam detectie
Detectie door twee parallelle 
infrarood stralen:
 - Overbrugt de niet-detecterende zone 
van de 1e generatie IR beveiliging

 - Mogelijkheid van mono-detectie op 
de onderste infrarood straal
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Detectiesystemen
Innovatieve laser scan detector

Laser Scan Detector 
TROEVEN

Hoge betrouwbaarheid 
De laser scan detector herkent de afmeting en snelheid van een bewegend voorwerp evenals de afstand 
ervan tot de detector en verwerkt die informatie met een uniek algoritme, waardoor objecten op een 
bijzonder betrouwbare wijze worden gedetecteerd met een minimum aan valse alarmen.

Twee detectiezones
Wanneer verticale detectie wordt ingesteld, wordt een detectiezone van maximaal 60 meter gecreëerd 
die werkt als een onzichtbare muur. Wanneer horizontale detectie wordt geselecteerd, wordt een detec-
tiezone met een straal van maximaal 30 meter en een hoek van 190° gevormd.

Lage kostprijs en uitstekende prestaties
De laser scanner is een voordelig, krachtig en geavanceerd detectiesysteem met vier instelbare detectie-
zones en voorzien van uitgangen voor controle met een PTZ camera. Deze detector kan worden gebruikt 
voor: omheiningen, gebouwbeveiliging, daken en smalle grensgebieden met vereenvoudigde bediening 
voor een probleemloze installatie.

• Omheiningen
• Gebouwbeveiliging
• Daken
• Smalle grensgebieden met vereenvoudigde 

bediening voor een probleemloos installeren
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Algemene eigenschappen
• Straal van 30 m en hoek van 190 graden
• Verticaal of horizontaal te monteren
• Uniek detectie algoritme
• Uitgang master alarm Form C-relais
• Automatische instelling van zones via software
• Kring voor omgevingsdiskwalificatie
• Anti-rotatie functie
• Anti-masking functie
• 4 onafhankelijke en aanpasbare detectiezones en 4 hieraan gekoppelde 

uitgangen voor controle met een PTZ camera (met analoge verbinding en IP 
verbinding (optioneel))

• Mistbestrijdingsalgoritme (geregistreerd patent)
• Alarmcontact
• Sabotagecontact
• Analoge (droog contact) & IP verbinding
• Functie omgevingsweerstand
• Aanpassing van de zone zonder detectie
• Keuze omgeving (buiten en binnen)

Opties
1. Toolkit voor installatie 

(met inbegrip van de installatiesoftware en controle van de laserzone)
2. Houder voor montage op een paal
3. Houder voor montage op een paal met instelbare hoek
4. Looptest met zoemer

Specificaties

Model LASER SCANNER

Detectiemethode Infrarood laser scan

Beschermingsklasse laser Klasse 1

Bereik
Verticale zone Max. 60 meter bij 10% reactiviteit

Horizontale zone Straal: 30 meter, hoek: 190° bij 10% reactiviteit

Detectieresolutie 0.25°

Communicatiepoort Ethernet, RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

Protocol  UDP, TCP/IP*

Voeding 24 VDC 24 VAC

Stroomverbruik Max. 400 mA (24 VDC) max. 600 mA (24 VAC)

Montagehoogte
Verticale zone Max. 15 meter

Horizontale zone 0,7 m (aanbevolen)

Selectie object small, medium, large S / M / L

Selectie gevoeligheid high, middle, low H / M / L

Uitgang cameracontrole NO 28 VDC, 0,2 A x 4 uitgangen

Uitgang master alarm Form C, 28 VDC, max. 0,2 A

Alarmcontact Form C, 28 VDC, max. 0,2 A

Sabotagecontact NC 28 VDC, max. 0,1 A

Kring voor omgevingsdiskwalificatie Form C, 28 VDC, max. 0,2 A

Alarmduur Ongeveer 2 sec., O delay timer

Werkingstemperatuur -20 tot 60 °C

IP beschermingsgraad IP66

Afmetingen (H x B x D) 334 x 144 x 155 mm

Gewicht 2,4 kg

* De specificaties en het ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

* IP is optioneel

Beeld van de verticale detectiezone

Zijaanzicht Bovenaanzicht Zijaanzicht

Detectiezones

Beeld van de horizontale detectiezone

Voorbeeld verticale detectiezone Voorbeeld horizontale detectiezone
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Geïntegreerde verlichting  
voor omheining

Detectiesystemen
Verlichting, geïntegreerd in de

omheining, vormt een integraal

onderdeel voor locaties waar een

minimum aan toezicht is vereist.

TROEVEN

LED Technologie 
Vergeleken met conventionele lichtbronnen wordt dankzij LED technologie het energieverbruik tot  
70% verminderd, wat ertoe bijdraagt de CO

2
-uitstoot te verlagen.

Modulaire upgrade
Toekomstgericht ontwerp dat het upgraden veilig en eenvoudig maakt. De upgrade, het onderhoud en de
service vereisen geen specifiek gereedschap waardoor u de wissel kan maken in slechts één minuut.

Ecologie
Neutrale 4000K LED (GreenLine) oplossing optimaliseert het energieverbruik en de prestaties. Hierdoor
vermindert u uw energiefactuur en tegelijk uw ecologische voetafdruk.

Lange levensduur
Zeer efficiënt met een extreem lange levensduur (60.000 uren). De LED technologie vereist ook weinig  
onderhoud en kan voordeel halen uit toekomstige verbeteringen.

Consistent
Ongeacht de omgeving waarin uw verlichting moet functioneren, biedt de op LED technologie geba-
seerde armaturen u een constante lichtopbrengst gedurende de ganse levensduur, onafhankelijk van de 
optredende omgevingstemperatuur.

• Luchthavens
• Hoog risico industrie
• Gevangenissen
• Gevoelige sites
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Ledgine Greenline: De optimale lichtbron
De Ledgine lichtbron zorgt voor een uitstekend behoud van de nacht met een
minimum aan diffuus licht, schittering of lichtoverlast.
De optica bieden u oplossingen op maat voor elk niveau van veiligheid met de
optie om snel en eenvoudig te upgraden op elk moment in de toekomst.

Energiezuinig Praktisch Upgradeable

Installatie
De Bekasecure paal past perfect voor de integratie van de armatuur in lijn met 
de afrastering. Een speciaal aanpassingsstuk is ontwikkeld voor een soepele 
en esthetische integratie van de armatuur.

Geïntegreerde verlichting versus traditionele opstelling
 - 2 zijden van de omheining zijn uniform verlicht met slechts 1 armatuur die  
de lichtverdeling optimaliseert en het strooilicht of verblinding minimaliseert.

 - In lijn met de omheining: geen onderdelen die uitsteken ten opzichte van de  
omheining.

 - Toepassingspecifieke optiek: verlichting van één of beide zijden van de  
omheining.

 - Geen verlies van kwaliteit van het licht als gevolg van de schaduw van de  
omheining: gewaarborgde uitstekende gezichtsherkenning

 - Geen extra paal of fundering nodig:  
minder installatie kosten, minder benodigde ruimte, …

Geïntegreerde verlichting op de omheining

Straightline - De verlichting in lijn met de omheining
 - Architecten, ingenieurs, werknemers, ... allemaal moeten ze de vereiste 
niveaus van verlichting hebben om de veiligheid en hun welzijn te  
verzekeren, zonder toevoeging van complexiteit of extra ruimte.

 - De op Ledgine gebaseerde Straightline armatuur biedt hen een slimme,  
efficiënte, toekomstgerichte oplossing in lijn met de omheining.

 - Dit maakt het minder zichtbaar, waardoor het karakter van de omheining  
behouden blijft.

TYPE STRAIGHTLINE 
Lichtbron - Optiek LEDGINE - GreenLine Nano-optic

Vermogen (steady state in W, +/- 10%) 40 W (32 LEDs) en 80 W (64 LEDs)

Stralingshoek 0 of 5º met 2 zelfstandig kantelbare armen 

Lichtsterkte 3360 lm (40 W) en 6720 lm (80 W)

Kleurtemperatuur 4000 K - Neutraal

Kleurweergave-index  > 70 (4000 K)

Behoud lichtopbrengst - L70 60,000 uren bij 25ºC

Temperatuurbereik -20ºC < Ta < 35ºC

Sturing  Ingebouwd - Geïntegreerde  
thermische beveiliging

Dimmer Constante lichtopbrengst - Lumistep

 Systeemingang 1-10 V

Materiaal Behuizing: drukgiet aluminium

 Glas: gehard, extra wit, 6 mm dik

Kleur RAL 9005

Toebehoren Speciale Bekasecure adaptor  
voor integratie systeem

Normen Schok (FT06C1) en vibratie tests (FT08C1)

Traditionele opstelling
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• Hoge risicobedrijven
• Grensposten
• Gevangenissen
• Ambassades
• Militaire basissen

Rambestendige afrastering Rambestendige 
systemen
Onze rambestendige afrastering 

bestaat uit een uniek beveiligings-

systeem dat bestand is tegen de 

impact van voertuigen op kritieke 

plaatsen, aan grensposten en in 

risicobedrijven. 

TROEVEN

Gecertificeerde technologie 
Het systeem is volledig gecertificeerd overeenkomstig de ratingsystemen van de American Society for 
Testing and Materials (ASTM), die wereldwijd worden toegepast. Het systeem wordt volledig op uw maat 
geïntegreerd. 

Kostenbesparend
De afrastering stopt iedere aanval en biedt een maximale beveiliging tegen rijdende voertuigen, maar 
is tegelijk eenvoudig te installeren en biedt een kostenbesparende oplossing voor de beveiliging van 
mogelijke doelwitten. 

Stopkracht
Het systeem stopt voertuigen tot 6800 kg die tegen 80 km/u binnen 1 m van de afrasteringslijn rijden. 
Geen enkel ander systeem kan de stopkracht van ons ramsysteem evenaren. 

Snelle vervanging
Dankzij het eenvoudige ontwerp kunnen delen van de afrastering na een eventuele aanval voordelig en 
vooral snel vervangen worden, zodat de beveiliging van het terrein gehandhaafd blijft. 

Zonne LEDS 
Zonne leds gemonteerd op eindpalen, crash lijnpalen maken de afrastering ‘s nachts zichtbaar. 
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Eenvoudig ontwerp met 3 kabels

A. Eindpaal
B. Lijnpaal
C. 3 kabels
D. Tussenpaal lijn of omheining*  

* indien ingepast in het omheiningssysteem

Bedekkingsprocédé
Verzinkt of gecoat voor een langdurige bescherming. 

Opstelling: op zichzelf staand of ingepast in omheiningssysteem 
Het rambestendige afrasteringssysteem met 3 kabels kan perfect in alle 
soorten omheiningssystemen worden ingepast en combineert een strakke look 
met een ongeëvenaarde, krachtige en bovendien sabotagebestendige anti-ram 
beveiliging. 

binnenzijde

buitenzijde

Ingepast in de omheining

Op zichzelf staand

Betafence
anti-ram type

Gewicht 
testvoertuig

Nominale 
impactsnelheid

Penetratiegraad

American Society for Testing and Materials (ASTM)

M50 P1/P2/P3/P4 6800 Kg 80 Km/u

P1 <= 1m
P2 <= 7m
P3 <= 30m
P4 > 30m

M40 P1/P2/P3/P4 6800 Kg 65 Km/u

P1 <= 1m
P2 <= 7m
P3 <= 30m
P4 > 30m

M30 P1/P2/P3/P4 6800 Kg 50 Km/u

P1 <= 1m
P2 <= 7m
P3 <= 30m
P4 > 30m

Impactbestendige poorten
De uiterst performante rambestendige afrastering wordt vervolledigd met 
een impactbestendige beproefde en gecertificeerde schuifpoort die dezelfde 
robuuste antiterreurbescherming garandeert aan de toegangspunten van de 
perimeter. 

Beproefde en gecertificeerde anti-ram beveiliging 
Met het oog op een optimale anti-ram beveiliging wordt bij ieder type rambe-
stendige afrastering een authentiek crashtestcertificaat meegeleverd waarop 
duidelijk de impactvoorwaarden en penetratiegraad van het toepasselijke 
ratingsysteem (ASTM) vermeld staan. 

Optionele led-lampen op zonne-
energie zijn waterbestendig, robuust 
en hebben een autonomie tot 12 uur.  
Verkrijgbare kleuren zijn: rood, 
groen, blauw, oranje, amber en wit. 

Zonne-leds

MP50 P1

MP50 P1
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Palen          
Professionele ronde metalen pa-

len, verzinkt en geplastificeerd. 

Ronde palen
TROEVEN

• Standaard paalsysteem voor gelaste gazen & vierkant vlechtwerk. 
 
Ronde buispalen vanaf paallengte 3,10 m zijn voorzien van boringen om de 49,5 cm voor het bevestigen 
van draadhouders (draadhouders apart te bestellen), met dop.

Bedekkingsprocédé 
Verzinkt in- en uitwendig (275 g/m2 – plaat beide zijden) en geplastificeerd Polyester (min. laagdikte 60 microns)

Toebehoren
Verscheidene, aangepast aan alle situaties.

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005 – sommige types ook in zwart RAL 9005

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal.

• Voor alle afsluitingen op rol:
 - Fortinet
 - Pantanet
 - Plasitor

RONDE PALEN* (HOEK- EN TUSSENPALEN)
Paaldiameter mm Ø 38 Ø 38 Ø 42 Ø 48 Ø 48 Ø 60

Wanddikte mm 1,25 1,5 1,5 1,25 1,5 2

Paallengte mm

1500 •

1750 • •

2100 • •**

2200 •**

2400 •**

2500 •**

2600 •**

2700 •**

* Ronde buispalen voorzien van 1 draadhouder en paaldop met Betafence logo ** ook beschikbaar in zwart RAL 9005

RONDE PROFESSIONELE PALEN
Paallengte mm

3100 •

3250 •

3500 • •

3750 • •

4750 •

6000 •

Ronde buispalen met boringen om de 49,5 cm voor het bevestigen van draadhouders (draadhouders apart bestellen), met dop

RONDE PALEN MET GEBOGEN SCHUINE OPSTAND
3100 •

3250 •

Schuine deel: lengte 45 cm, gebogen onder een hoek van 40°, met 3 boringen voor draadhouders, voorzien van een dop

Verticale deel: met boringen om de 49,5 cm voor draadhouders en voor spandraden

STEUNPALEN VOOR METALEN BEKACLIP EN RONDE PALEN
1500 •

1750 •

2200 •**

2700 •**

3000 •

3500 •

4000 •

4750 •

** ook beschikbaar in zwart RAL 9005   - Hoek van de steunpalen: 35° (Ø 38) – 47° (Ø 48) 
     - Geleverd met hechtvijs voor bevestiging aan de span- en hoekpalen
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• Voor alle afsluitingen op rol:

 - Fortinet
 - Pantanet

• Voor paneelafrasteringen:
 - Bekafor Classic
 - Zenturo

Palen           
Metalen buispaal met ronde  

buiten omtrek, voorzien van gaas-

bevestigingsstrip voor een snelle  

en eenvoudige plaatsing van  

gaas op rollen en Bekafor Classic  

of Zenturo.

Bekaclip® Palen

BEKACLIP PALEN
Paaldiameter Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 60 mm

Wanddikte 1,20 mm 1,50 mm 2,00 mm

Paallengte mm

700 •

1100 •

1300 •

1500 •

1700 •

2000 •

2300 • •

2500 • •

2700 • •

3000 • •

3500 •

I/V (cm3) 1,90 2,38 4,98

Bijhorende steunpalen: zie ronde palen

BEKACLIPPALEN MET GEBOGEN SCHUINE OPSTAND
Paaldiameter Ø 48 mm Ø 60 mm

Paallengte mm

3100 •

3250 •

3600 •

TROEVEN

• Voor een eenvoudige installatie van gaas op rollen en residentiële panelen. 
 
Ronde palen voorzien van gaasbevestigingsstrips en paaldop met Betafence logo.

Bedekkingsprocédé 
In- en uitwendig verzinkt (275g/m2 - plaat beide zijden) en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns)

Toebehoren
 - Standaard inox Bekaclip clips: Ø 3,50 mm voor installatie van afsluitingen op rol
 - Fortinet Super inox Bekaclip clips: Ø 3,50 mm voor installatie van Fortinet Super
 - Bekacliptang voor het aanbrengen van de inox clips
 - Beugels Ø 48 mm en Ø 60 mm voor installatie van Bekafor en Zenturo panelen.
 - Voetstukken voor installatie op betonnen ondergrond.

Optie
Bekaclippaal met schuine opstand

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005 – Wit RAL 9010 (bepaalde afmetingen) – Metallic antracietgrijs BF 7016M (bepaalde 
afmetingen)

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal. 
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Palen          
Het unieke Betafence paal-

systeem: ronde profielpalen, 

in gekleurde PVC, verstevigd 

met oliegeharde, hoogkool-

stof staaldraden, met gaas-

bevestigingsstrip. 

Bekaclip® -P

BEKACLIP-P PALEN
Paallengte mm Ø mm

1200 38

1500 38

1700 38

2000 38

TROEVEN

 - 10 jaar garantie
 - Roestvrij
 - Geen onderhoud
 - Eenvoudige plaatsing dankzij het unieke clipsysteem

Beschrijving 
Palen in gekleurde PVC, versterkt met oliegeharde, hoogkoolstof staaldraden. De palen hebben een  
speciaal profiel om het gaas zeer gemakkelijk te kunnen bevestigen door middel van speciale clips. De 
palen zijn voorzien van een paaldop met Betafence logo.

Toebehoren
 - Bekaclip clips in polyamide
 - Bekaclip cliptang
 - Spanvork
 - Steunpaalbeugels laten toe een paal in steunpaal om te vormen, dit om de span- en hoekpalen te  
ondersteunen.

Kleuren
Groen RAL 6005

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal.

• Voor Pantanet
• Niet aanbevolen voor Pantanet Protect
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Palen           
Ronde palen, in gekleurde PVC 

verstevigd met oliegeharde  

hoogkoolstof staaldraden.

Bekarond® -P
TROEVEN

 - 10 jaar garantie
 - Roestvrij
 - Geen onderhoud
 - Nagenoeg geen risico op beschadiging van het oppervlak

Beschrijving 
De palen zijn voorzien van een paaldop met draadhouder, met Betafence logo. De oliegeharde staaldraden 
verlenen de paal een uitzonderlijke stevigheid en weerstand.

Toebehoren
 - Spanstaven
 - Binddraad
 - Spanbeugels
 - Steunpaalbeugels laten toe een paal in steunpaal om te vormen, dit om de span- en hoekpalen te  
ondersteunen.

Kleuren
Groen RAL 6005

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal.
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• Voor Pantanet
• Niet aanbevolen voor Pantanet Protect

BEKAROND-P PALEN
Paallengte mm Ø mm

1200 38

1500 38

1700 38

2000 38

2300 38



BEKAFOR® CLICK PALEN
Paallengte mm Aantal voorgemonteerde clips per paal

700 2

1100 3

1300 3

1500 3

1700 4

2000 5

2300 5

2500 5

Toepassingen
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Palen          
Unieke semi-ovale palen, verzinkt 

en geplastificeerd. Dankzij de 

voorgemonteerde bevestigings-

clips is een eenvoudige installatie 

gegarandeerd zonder gereed-

schap of toebehoren.

Bekafor® Click palen
TROEVEN

 - Eenvoudige installatie
 - Modern design
 - Geen toebehoren nodig, dankzij voorgemonteerde bevestigingsclips

Profiel 
 - Semi-ovale metalen palen
 - Voorzien van voorgemonteerde bevestigingsclips (polyamide voor de bevestiging van de panelen)
 - Kunststof dop
 - Profielafmeting: 50 x 30 mm
 - Wanddikte: 1,50 mm
 - I/V: 2,38 cm³

Bedekkingsprocédé
Verzinkt in-en uitwendig (275 g/m² – plaat beide zijden en geplastificeerd polyester (min. 60 microns).

Toebehoren
Dankzij het unieke concept zijn geen gereedschap en toebehoren vereist bij de installatie dankzij de voor-
gemonteerde bevestigingsclips.
Eveneens beschikbaar:

- Voetstuk: voor installatie van de palen op een muurtje of betonnen ondergrond
- Reparatiekit: voor vervanging van beschadigde of gebroken clips (zonder paal te  
 vervangen) of installatie op een helling 
                  

Kleuren (p. 2)
De standaard kleuren zijn groen (RAL 6005) en metallic anthraciet (BF 7016M).

Installatie
De installatie van een paneelafrastering met Bekafor Clickpalen is heel eenvoudig. De afrastering wordt 
geïnstalleerd volgens het “paneel/paal/paneel principe”. De palen moeten dus vooraf niet geïnstalleerd 
worden. De panelen kunnen eenvoudig bevestigd worden door de uiterste verticale draden van het paneel 
in de voorgemonteerde clips te bevestigen.

Voor residentiële toepassingen.
Installatie met volgende Betafence panelen:
• Bekafor® Classic
• Zenturo®
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Decoratieve gevulde wanden

Palen           
Het unieke Zenturo Paalconcept 

voor decoratieve, “gevulde wan-

den”. 

Zenturo® Palen

ZENTURO PALEN
Paneelhoogte

mm
Paalsectie

mm
Paallengte

mm
Spinklemmen per paal

 

655 120 x 40 1100 2 x 3

955 120 x 40 1500 2 x4

1255 120 x 40 1700 2 x 5

1555 120 x 40 2000 2 x 6

1705 120 x 40 2400* 2 x 6 (*2x7)

2005 120 x 40 2700* 2 x 7 (*2x8)

* Extra inserts om 2 panelen boven elkaar te kunnen monteren. 

Zenturo palen met aangelaste voetplaat tot 2 m op 

aanvraag verkrijgbaar

TROEVEN

 - Eenvoudige montage, geen installatie vooraf van de palen. 
 - Esthetisch attractief en uniek design met discrete bevestigingen.
 - Het specifieke paalprofiel biedt een optimale stevigheid.
 - Hoge veiligheidsfactor: dankzij de zeskant veiligheidsbout in de spinklem is demontage zo goed als  
onmogelijk.

 - De wand weerstaat aan een frontale windbelasting van 120 km /u.

Beschrijving 
De Zenturo paal is een rechthoekige buis met dwarsdoorsnede 120 x 40 mm en een wanddikte 2.00 mm.

Toebehoren
 - Metalen spinklemmen, vuurverzinkt en polyester geplastificeerd, worden bevestigd op de paal d.m.v.  
inox zeskant veiligheidsbouten M6 x 40 en inox rondsels M6 (inbegrepen in de verpakking).

 - Plastic paaldop, gemonteerd op de paal.
 - Specifieke Zenturo afstandshouders om het bolstaan van de panelen ten gevolge   
van het gewicht van de vulling van de wand te vermijden. Het gebruik van  
afstandshouders is een must

Bedekkingsprocédé
In- en uitwendig verzinkt (275 g/m2 - plaat beide zijden) en polyester geplastificeerd. (min. 60 microns)

Kleuren (p. 2)
Metallic antraciet grijs BF 7016 M

Installatie
Een gevulde wand laat geen wind door!
Teneinde beschadigingen en verwondingen te vermijden door ongevallen, zijn steeds
volgende zaken in acht te nemen:
1. Evalueer of de projectlocatie onderhevig is aan sterke wind. 

Een gevulde Zenturo® wand van 200 x 200 cm (= maximum paneelafmeting) geïnstalleerd met het 
Zenturo paalsysteem – weerstaat aan een frontale windbelasting van 120 km / u.

2. Zorg ervoor dat de palen voldoende diep in de grond verankerd zijn met beton.
3. Overschrijd nooit de maximum hoogte van de wand van 200 cm.
4. Gevulde wand afsluiten met een Zenturo afdekpaneel. 
5. De instructies dienen strikt gevolgd te worden, zoals opgenomen op http://safety.zenturo.net/.
6. De vulling van de Zenturo Super wand moet: 

- drukvast zijn, zodat deze minimaal kan bewegen en/of verbrokkelen en niet constant moet bijgevuld   
   worden. 
- vorstvrij zijn.

107



Toepassingen

108

Quixolid® PalenPalen          
Geprofileerde paal zonder toebe-

horen, verzinkt en geplastificeerd 

en voorzien van een paaldop. 

Compatibel met alle Nylofor pane-

len met 3D neusprofiel.

• Nylofor 3D
• Nylofor 3D Pro XL
• Nylofor 3D Multi

QUIXOLID-ASSORTIMENT
Hoogte van de afsluiting  

in mm
Paallengte  

in mm (in beton)
Paallengte  

in mm (op voetplaat)

630 1075 675

1030 1475 1075

1230 1675 1275

1530 1975 1575

1730 2175 1775

1930 2475 1975

2030 2575 2075

2430 3175 -

TROEVEN

 - Om de panelen aan de palen te bevestigen, zijn geen extra toebehoren nodig. De installatie is een-
voudig en snel en dus voordelig.

 - De stevigheid van de Quixolid-paal gecombineerd met een paneel met versterkingen garandeert u 
een perfect systeem. De plooi van de panelen moet niet afgeknipt worden ter hoogte van de palen.

 - De specifieke lipjes van het profiel van de inkepingen kunnen geplooid worden rond de eerste en 
laatste verticale draad van het paneel en verzekeren een verhoogde beveiliging. De panelen kunnen 
niet meer gedemonteerd worden.

 - De afwerking van de Quixolid-paal draagt de signatuur van Betafence: een mooie afgeronde vorm 
aan de buitenzijde, onzichtbare inkepingen in de zijdelingse tussenruimte van de paal, en een profiel 
dat het ontwerp van de Bekafix-paal benadert.

Profiel
 - Geprofileerde paal met inkepingen voor bevestiging van de horizontale paneeldraden
 - Diameter: 75 x 50 mm
 - Inkeping om de 100 mm
 - I/V: 5,23 m³
 - Een plastic dop sluit het profiel aan de bovenzijde af en verhindert dat water in de paal loopt of blijft staan.

Bedekkingsprocédé
Paal is in- en uitwendig verzinkt. Afwerking met een polyesterbekleding van minstens 60 microns.

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005.  Andere kleuren: op aanvraag.

Compatibiliteit
De Quixolid-paal kan gecombineerd worden met de panelen Nylofor 3D, Nylofor 3D Pro XL en  
Nylofor 3D Multi.

Opties
 - Voetplaat (identiek aan de Bekafix-paal)
 - Mogelijkheid om een schuine opstand te bevestigen voor 3 rijen prikkeldraad
 - Montagestuk voor een optimale installatie

Installatie
 - Uitvoering van hoeken met 1 paal mogelijk. Een tweede paal is slechts nodig voor  
buitenhoeken < 90° en binnenhoeken < 120°

 - Compatibel met de plaatsing van betonplaten of pvc-platen zonder bijkomende toebehoren 
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• Voor alle Nyloforpanelen

Palen           
Geprofileerde palen, polyester 

bedekking op verzinkt met eigen 

bevestigingssysteem.  

Combineerbaar met alle Nylofor 

panelen. 

Bekafix® Palen

PALEN BEKAFIX
Paallengte

mm
Aantal bevestigingen

per tussen- en hoekpaal
Aantal bevestigingen

per eindpaal

1075 2 x 2 1 x 2

1475 2 x 3 1 x 3

1675 2 x 3 1 x 3

1975 2 x 3 1 x 3

2175 2 x 3 1 x 3

2475 2 x 4 1 x 4

2575 2 x 4 1 x 4

  2775* 2 x 4 1 x 4

3175 2 x 4 1 x 4

* Te combineren met panelen van 2 m + betonplaat

TROEVEN

 - Zijdelingse bevestiging van Nylofor panelen aan de Bekafix palen d.m.v. specifieke bevestigingsklem-
men.

Profiel

 - Palen uit gelaste buis in “H” vorm.
 - Met inkepingen links en rechts van de paal.
 - Met 3 voorgeboorde gaten voor het fixeren van de specifieke metalen veiligheidsklemmen met bouten.
 - Met uitsparingen voor het bevestigen van de Nyloforpanelen d.m.v. bevestigingsklemmen.
 - Sectie van de paal: 70 x 44 mm
 - Inkepingen: 43 mm
 - Plaatdikte: 1,25 mm 
 - I/V: 5,28 cm³ 

Bedekkingsprocédé
In- en uitwendig verzinkt en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns).

Toebehoren
 - Veiligheidsbevestigingssysteem: geplastificeerde metalen klem met optioneel een inox slotbout  
M6 x 50 mm + inox rondsel M6 en inox afbreekmoer M6.

 - Polyamide bevestigingsklemmen
 - Bekafix tang voor het bevestigen van de klemmen
 - Voetstuk
 - Verbindingsstuk / schuine opstand voor Nylofor paneel
 - Schuine opstand (enkele of dubbele)

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005, zwart RAL 9005 en grijs RAL 7016 (bepaalde types). 
Andere kleuren: op aanvraag.

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal. 
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• Alle Nylofor panelen 
• Alle Securifor panelen

Bekafix® Super Palen
Met de Bekafix Super paal werden alle voordelen van de standaard Bekafix paal behouden. Door de ver-
hoogde inertia werd het toepassingsgebied fors uitgebreid. De palen kunnen worden geïnstalleerd met alle 
Nylofor panelen en Securifor tot 3 m (gemiddelde tot hoge veiligheidsvereiste). 

Palen          
Geprofileerde palen, gebaseerd 

op het Bekafix concept, maar 

uitermate stevig voor gemiddelde 

tot hoge veiligheidstoepassingen. 

Excellente prijs-kwaliteitsverhou-

ding. 
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Bekafix super

Status: PRODUCTION

BEKAFIX SUPER PALEN

Hoogte (mm) Aantal bevestigingen per tussenpaal Aantal bevestigingen per eindpaal

Paal Paneel

2600 2000 2 x 4 1 x 4

3200 2400 2 x 4 1 x 4

3800 3100 2 x 5 1 x 5

4300 3600 2 x 5 1 x 5

4800 4100 2 x 6 1 x 6

TROEVEN

 - Snelle installatie door de specifieke metalen veiligheidsklemmen (gepatenteerd) (specifieke  
montagehandleiding beschikbaar)

 - Betonplaten kunnen tussen de palen geïnstalleerd worden. Geen betonplaathouders meer nodig.
 - Uniek design
 - Bij installatie moeten de panelen niet worden versneden ter hoogte van de neus.

Profiel
 - Palen uit gelaste buis in “H” vorm.
 - Met inkepingen links en rechts van de paal.
 - Met centrale uitsparingen om de 15 cm, voor het fixeren van de specifieke metalen veiligheidsklemmen  
met bouten

 - Met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen d.m.v. bevestigingsklemmen.
 - Sectie van de paal: 100 x 54 mm
 - Plaatdikte: 2 mm
 - I/V: 14,75 cm3

Bedekkingsprocédé
In- en uitwendig verzinkt en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns).

Toebehoren
 - Veiligheidsbevestigingssysteem: geplastificeerde metalen klem;  
optioneel: inox slotbout M6 x 60 mm en afbreekmoer 

 - Bekafix Super installatietang
 - De gemonteerde dop is een polyamide dop met een haak voor ophanging  
van het paneel en voorzien van het Betafence-logo.

 - Specifieke bevestigingsklem voor installatie van Securifor panelen.
 - Voetstuk voor installatie op betonnen ondergrond.
 - Enkele of dubbele opstand.

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005. Andere kleuren: op aanvraag.

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal. 
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• Voor alle Nyloforpanelen.

Palen           
Vierkante palen, polyester bedek-

king op verzinkt met specifiek 

bevestigingssysteem. Combineer-

baar met alle Nyloforpanelen. 

Vierkante palen Nylofor®

VERKANTE PALEN NYLOFOR

Paallengte Aantal bevestigingen
per tussen- en eindpaal

Aantal bevestigingen
per hoekpaal

590 2 4

1500 3 6

1700 4 8

2000 4 8

2200 5 10

2400 5 10

2600 6 12

3200 7 14

TROEVEN

 - Frontale bevestiging van Nyloforpanelen op vierkante palen d.m.v. specifieke bevestigingsklemmen.

Profiel
 - Vierkante palen uit gelaste buis
 - Voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke bevestigingsklemmen
 - Kunststof afsluitdop
 - Sektie van de paal: 60 x 60 mm
 - Wanddikte: ≤ 1,7 m hoogte: 1,25 mm 
 > 1,7 m hoogte: 1,50 mm

 - I/V: 6,68 cm3 (wanddikte 1,50 mm)

Bedekkingsprocédé
In- en uitwendig verzinkt en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns).

Toebehoren
 - Bevestigingsklemmen
 - Inox veiligheidsbouten
 - Voetstuk
 - Betonplaathouder
 - Schuine opstand
 - Afdekplaat

Opties
 - Palen met aangelaste voetplaat
 - Palen met aangelaste schuine opstand
 - Palen met afdekprofiel voor Nylofor F-2D-2D Super

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005. Andere kleuren: op aanvraag.

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal. 
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• Het systeem is een combinatie van panelen 
van het type Nylofor 2D Super en specifieke 
rechthoekige palen met geluidsdempende 
klemmen

• Sport- en speelterreinen

Bekasport palenPalen          
Ideaal systeem om sportterreinen 

af te rasteren en te beveiligen, 

mede door de geluidsdempende 

eigenschappen. 

ASSORTIMENT BEKASPORT
Afmetingen paneel Nylofor 2D Super

B x H mm
Afmetingen paal

mm
Hoogte ballenvanger

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 70 x 50 x 2,00 8,99

4100 2500 x 2030 + 2500 x 2030 12 4800 80 x 50 x 3,00 15,29

5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3,00 21,29

6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4,00 35,64

TROEVEN

 - Het Bekasport paalsysteem is beschikbaar voor ballenvangers tot 6m. 
 - Het gebruik van Nylofor 2D Super panelen maakt het totaalsysteem extreem stevig. 
 - De geluidsdempende klemmen beperken enorm het geluid, veroorzaakt door impact op de  

afrastering.
 - 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: 70 x 50 mm, 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 in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m2, beide zijden gecombineerd) volgens Euro-
norm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

Toebehoren
De rechthoekige palen (standaard groen RAL 6005) zijn voorzien van geluidsdempende kunststofklemmen. 
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 Bekasport-
paal bevestigd d.m.v. speciale metalen klemmen. 

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005. Andere kleuren op aanvraag. 

Compatibiliteit
Bekasport palen zijn combineerbaar met Nylofor 2D Super panelen.  
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Palen           
Rechthoekige palen, polyester 

bedekking op verzinkte plaat met 

specifiek bevestigingssysteem.

Rechthoekige palen Securifor®

ASSORTIMENT SECURIFOR RECHTHOEKIGE PALEN
Hoogte afrastering

mm
Paneelafmetingen

B x H mm
Paalprofiel

mm
Paallengte

mm

Rechthoekige palen met bevestigingsklemmen

2000 2518,6 x 2010,6 80 x 60 x 2,50 2600

2400 2518,6 x 2417,0 80 x 60 x 2,50 3100

3000 2518,6 x 3001,2 80 x 60 x 2,50 3700

4000 2518,6 x 4004,5 120 x 60 x 3,00 4800

• Alle Securifor panelen

TROEVEN

 - Frontale bevestiging van Securifor panelen op de rechthoekige Securifor palen d.m.v. specifieke klem-
men of afdeklatten. 

Profiel
 - Palen met specifieke bevestigingsklemmen 
 - Palen uit verzinkte plaat.
 - Tussen& eindpalen: 80 x 60 x 2.5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm voorzien van  
1 rij inserts voor de frontale bevestiging van de panelen.

 - Hoekpalen: 80 x 60 x 2.5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm voorzien van 1 rij  
inserts op twee aanliggende zijden voor de plaatsing van twee panelen in 
een hoek.

 - I/V: 15,1cm³ (80 x 60 x 2.5 mm)
 - I/V: 31.98 cm³ (120 x 60 x 3.0 mm)

Bedekkingsprocédé
In- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m² – beide zijden) & polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Toebehoren
- Bevestigingsklemmen met one-way laagbolkopschroef met kruisgleuf  
   M8 x 40 mm + rondsels M8 in kunststof
- Afdeklat
- Neoprene strips
- U-profiel

Opties

       

- Palen met voetplaat
                     - Bijkomende veiligheid door opstand met 3 rijen prikkeldraad
                     - Specifieke rechthoekige palen voor Securifor en Securifor 2D, voorzien van inserts M8,           
                       zigzag op 1 of 2 zijden en bijhorende afdeklatten

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005. Andere kleuren: op aanvraag. 

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal. 
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• Securifor
• Securifor 2D
• Securifor 4D

Palen Bekasecure®Palen          
De Bekasecure palen hebben een 

uniek design en garanderen een 

superieure beveiliging, een bij-

zondere stevigheid en maximaal 

installatiegemak. 

Bekasecure paalsysteem met afdeklat
De Bekasecure palen hebben een specifiek, uniek profiel en zijn te verkrijgen met of zonder aangelaste 
voetplaat. De bevestiging van de panelen wordt beveiligd door het gebruik van een afdekplaat en roestvrije 
slotbouten, met rondsel en afbreekmoer. 

TROEVEN

 - Het palendesign gecombineerd met staal met extreem hoge treksterkte resulteert in een hoge veilig-
heid, een bijzondere stevigheid en maximaal gemak van installatie.

 - Het open profiel van de Bekasecure paal laat toe dat elektrische kabels of optische vezels op voor-
hand in het paalprofiel kunnen worden voorzien. 

Profiel
- Omega geprofileerde paal
- Voorzien van een dubbele rij sleufgaten 10 x 20 mm voor de bevestiging                                

                   

Bedekkingsprocédé
In- en uitwendig verzinkt (275 g/m2 beide zijden gecombineerd). Voorzien van een adhesielaag en geplasti-
ficeerd met polyester (min. laag dikte: 60 microns)

Toebehoren
 - Afdeklatten
 - Slotbouten met bolle kop M8 x 30 mm/M8 x 40 mm + rondsel M8 + afbreekmoer M8 voor het bevestigen 
van de panelen,afdeklatten en metalen afdekkap.

 - Opstand voor bijkomende veiligheid.

Kleuren (p. 2)
Groen RAL 6005.  Andere kleuren: op aanvraag. 

Installatie
Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal. 













van de panelen en de afdeklatten
- Profiel paal: 
    - 140 x 135 x 4,00 mm (tot 6 m afr. hoogte)
    - Met aangepaste metalen afdekkap
    - I/V:  43,6 cm3

ASSORTIMENT SECURIFOR

Hoogte 
afrastering

mm

Afmetingen panelen 
B x H 
mm

Profiel paal 
B x H x wanddikte 

mm

Paallengte 
mm

Afmetingen voetplaat 
mm

Lengte afdeklat
mm

Aantal 
bevestigingen 
per tussen- en 

eindpaal

Bekasecure palen met afdeklat - in te betonneren
3000 2518,6 x 3001,2 140 x 135 x 4,00 4050 - 3050 *
3650 2518,6 x 3674,3 140 x 135 x 4,00 4800 - 2060+1730 *
4000 2518,6 x 4004,5 140 x 135 x 4,00 4800 - 2060+2060 *

Bekasecure palen met afdeklat - met aangelaste voetplaat
4000 2518,6 x 4004,5 140 x 135 x 4,00 4050 230 x 230 x 15 2060+2060 *
6000 2518,6 x 6011,1 140 x 135 x 4,00 6030 300 x 300 x 20 2060+2060+2060 *

* cfr. Montagehandleiding: beschikbaar op aanvraag.
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• Tijdelijke bescherming en controle
• Bouwwerven
• Evenementen
• Verkeer
• Industriële omgeving
• Bescherming tegen diefstal, ongevallen en vandalisme
• Publieks- en verkeerscontrole
• Zichtbelemmering

Tempofor®  Mobiele afsluitingen
Afrasteringssystemen voor de

tijdelijke bescherming en controle

van mensen, voertuigen en

goederen. 

TROEVEN

Kwaliteit en duurzaamheid 
De panelen zijn vervaardigd uit vooraf verzinkt materiaal voor langdurig gebruik in wisselende weersom-
standigheden. Stevig stalen kader waarop alle draden afzonderlijk gelast zijn.

Flexibel
Een uitgebreid assortiment van panelen en toebehoren biedt een oplossing voor elke tijdelijke veiligheids-
behoefte. Verschillende verbindingssystemen en logistieke mogelijkheden verlenen een grote flexibiliteit 
in transport en bij installatie.

Service
Een uitgebreid Europees netwerk van verdelers staat garant voor een kwalitatieve en snelle levering, 
zowel voor aankoop als verhuur van werfafsluitingen.
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Tempofor F2.

Verplaatsbaar publieksgeleidend systeemB2

Tempofor B3.

Tempofor F assortiment
F1: standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m
F2: standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
F2 Medium: lichter verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
F2 Super: verplaatsbaar paneel met versterkte horizontale buizen en draden 
voor intensief gebruik, vb. voor verhuur.
F2 Secure: Antiklimpaneel met kleine mazen
F3: standaard verplaatsbaar paneel met extra horizontale buis voor meer 
stevigheid
F3 Maxi: verplaatsbaar paneel van 2,45 m hoogte, met extra horizontale buis 
en kleinere mazen

Tempofor B assortiment
Zichtbelemmering op bouwwerven of evenementen.  
Stevig, duurzaam, vuurverzinkt stalen kader met geprofileerde & gecoate 
plaatvulling.  
Beschikbaar in verschillende kleurcombinaties (wit,blauw,geel), andere kleu-
ren: op aanvraag.  
Verplicht gebruik van steunpalen.  
Compatibel met standaard werfpanelen en toebehoren.
B1: gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m
B2: gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
B3: half open, half gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m

Tempofor C assortiment
C1: geleidingspaneel met geleidings- en steunrail bovenaan, om publiek te 
geleiden.
C2: standaard dranghekken
C2Light: lichter dranghekken
CycloSecure: schuin dranghekken (3,0 m), speciaal ontworpen voor extra 
veiligheid van renners én publiek tijdens wedstrijden of andere evenementen.
C3: hoge veiligheidsdranghekkens voor publiekscontrole op manifestaties, met 
scharniersysteem.
C4: stevig dranghekken voor podia, plooibaar  
Verplaatsbaar publieksgeleidend systeem: voor effectieve toegangscontrole 
op evenementen.

Tempofor F2 Secure.

Tempofor C1 C4 Dranghekken voor podia



TEMPOFOR F ASSORTIMENT

Type Omschrijving Afmetingen 
B x H mm

Maasgrootte 
B x H mm

Hor. draaddiam. 
mm

Vert. draaddiam.  
mm

Hor. buisdiam.  
mm

Vert. buisdiam. Gewicht 
kg

F1 standaard paneel 3454* x 1200 100 x 300 3,0 3,0 27,0 40,0 10.5

F1 tussenpaneel 2200 x 1200 100 x 300 3,0 3,0 27,0 40,0 8,0

F1 poort 1200 x 1200 100 x 300 3,0 3,0 27,0 40,0 6,5

F2 standaard paneel 3454* x 2000 100 x 300 3,8 3,4 27,0 40,0 16,0

F2 tussenpaneel 2200 x 2000 100 x 300 3,8 3,4 27,0 40,0 11,5

F2 poort 1200 x 2000 100 x 300 3,8 3,4 27,0 40,0 7,0

F2 Medium standaard paneel 3454* x 2000 100 x 300 3,0 2,5 27,0 40,0 13,0

F2 Super standaard paneel 3454* x 2000 100 x 300 4,5 4,0 38,0 40,0 20,0

F2 Secure antiklimpaneel 3454* x 2000 30 x 160 3,8 3,0 27,0 40,0 25,0

F3 standaard paneel 3454* x 2000 100 x 300 3,4 3,0 27,0 40,0 17,0

F3 tussenpaneel 2200 x 2000 100 x 300 3,4 3,0 27,0 40,0 12,0

F3 poort 1200 x 2000 100 x 300 3,4 3,0 27,0 40,0 8,5

F3 Maxi extra hoog paneel 3454* x 2450 50 x 300 4,0 4,0 27,0 41,0 33,0

TEMPOFOR B ASSORTIMENT

Type Omschrijving Afmetingen 
B x H mm

Horizontale profielen 
boven

Horizontale profielen 
onder  

Vert. buisdiam.
mm

Gewicht 
kg

B1 laag gesloten paneel 2200 x 1200 60 x 40 x 1,5 (U) 60 x 35 x 1,5 (2xL) 41,5 22,0

B2 volledig gesloten paneel 2200 x 2000 60 x 40 x 1,5 (2xL) 60 x 40 x 1,5 (U) 41,5 30,0

B3 half gesloten paneel 2200 x 2000 60 x 40 x 1,5 (U) 60 x 35 x 1,5 (2xL) 41,5 31,0

TEMPOFOR C ASSORTIMENT

Type Omschrijving Afmetingen 
B x H mm

Maasgrootte 
B x H mm

Hor. draaddiam. 
mm

Vert. draaddiam. 
mm

Hor. buisdiam. 
mm

Vert. buisdiam. 
mm

Gewicht 
kg

C1 geleidingspaneel 3454* x 1200 100 x 300 4,0 3,5 40,0 40,0 17,0

C2 dranghekken 2500 x 1100 - staafdiam. 16 38,0 38,0 19,0

C2 Light dranghekken 2500 x 1100 - staafdiam. 13 25,0 25,0 16,0

CycloSecure veiligheidsdranghekken 3000 x 1000 - staafdiam. 16 38,O 38,0 36,5

C3 hoog veiligheidspaneel 2088 x 1200 - staafdiam. 20 34,0 34,0 39,0

C4 podia hekken 1090 x 1225 - - - - 65,0

C2 CycloSecure

* afstand center/center van de voetsteunen = 3500mm



Verbindingssystemen
- verstelbare beugels met moeren en bouten - draadhaken voor snelle installatie
- haak/oog verbinding     - verbindingsklem voor een duurzame en veilige verbinding

Toebehoren   

 

  

Logistiek
   

Publifor

Tempofor "New Jersey" Betonvoet          PVC voet (gerecycleerd) PE voet                                   PE voet

Grondplaat           Grondplaat afgerond Grondanker           Scharnierset

Draaipoortring  Wiel                         Verbindingsklem          Veiligheidsverb.klem

Grondpen           Anti-diefstal verankeringsstuk     Opzetstuk prikkeldraad           Y-opzetstuk voor prikkeldr.

Steunpaal           Driehoekssteunpaal               Zeil 3,5m/20m in blauw/zwart/wit

Gecombineerd stapelrek 
T25/29 voor Tempofor F 
panelen en betonvoeten

Multi stapelrek voor 
werfpanelen MP 30

Publifor
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• Bouwplaatsen 
• Tijdelijke voorzieningen
• Evenementen

Mobiele afsluitingen
De Tempofor schuifpoort is spe-

cifiek ontworpen om controle 

en veilige toegang te bieden tot 

bouwplaatsen, tijdelijke voorzie-

ningen en evenementen. 

TROEVEN

Uniek ontwerp 
De Tempofor automatische schuifpoort is speciaal ontworpen om een betaalbare oplossing te bieden voor 
het beheersen van de toegang tot uw tijdelijke site: bouwplaats, evenementen,... 
 
Het assortiment 
De Nylofor 3D poortvleugel met 4,5 m vrije doorgang en 2 m hoogte verzekert een gemakkelijke toegang. 
Het gelaste 2 m hoge Nylofor 3D paneel biedt de nodige robuustheid.

Gemakkelijke installatie
De installatie van de Tempofor schuifpoort is snel en voorkomt installatiefouten omdat de automatische 
poort voorbekabeld geleverd wordt met inbegrip van een netsnoer met stekker.

Mobiliteit
De poort wordt voorgemonteerd op een betonnen fundering voor directe plaatsing. De volledige poort kan
gemakkelijk worden verplaatst met een vorkheftruck.

Kwaliteit
Levensduur is verzekerd door het verzinken van de complete poort en selectie van kwalitatieve
automatiseringscomponenten.

Tempofor® Vrijdragende  
schuifpoort
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Tempofor® Vrijdragende  
schuifpoort

Automatisering
De Tempofor schuifpoort is geautomatiseerd en wordt volledig voorbekabeld 
geleverd op uw site. De automatische poort wordt aangedreven door een 
elektromotor 24 Vdc met koppelregeling.

De motor wordt geleverd met afstandsbediening en is ontworpen om aan alle 
weersinvloeden te weerstaan. De geleidingsportiek is standaard uitgerust met 
een knipperlicht.
De extra hekwerkbevestiging verzekert een rigide verbinding van de Tempofor 
werfafrastering met de poort.

230 Vac motor Betafence
afstandsbediening

Optioneel geïntegreerde slotportiek
De slotportiek met geïntegreerde poortvanger wordt geïnstalleerd 
in lijn met de poort.

De slotportiek is voorzien van een hekwerkbevestiging en een scharnier voor
een gemakkelijk transport. De slotportiek wordt geleverd met een betonnen
voet en kan gecombineerd worden met alle producten uit het Tempofor  
assortiment.

Om de veiligheid en de beveiliging van de toegang te verhogen kunnen
meerdere opties toegevoegd worden.

hekwerkbevestiging solar paneel

poortvanger met montagestuk
 

magnetische schakelaar

w

afdekking fotocel

betonnen sokkel
fotocel

Geïntegreerde slotportiek met betonnen sokkel

Eenvoudige installatie
De Tempofor schuifpoort is gemonteerd op een betonnen sokkel voor
directe plaatsing op een bouwplaats. De sokkel is ontworpen om te worden
gecombineerd met de Tempofor werfpanelen en biedt een vlotte integratie van 
de poort. De poort met betonnen sokkel kan gemakkelijk verplaatst worden 
met een heftruck.

betonnen sokkel Tempofor poort

Ankerpunten in de betonnen sokkel zijn voorzien waardoor een stevige
verankering in de grond verzekerd wordt.

Optionele beveiliging en veiligheidselementen
Voor extra veiligheid kan de poort verder worden uitgerust met draadloze
fotocellen. Als de fotocellen worden geactiveerd keert de poort terug naar de
open positie. Een schijnwerper zorgt ervoor dat de ingang verlicht wordt tijdens
de werking van de poort.

Er kan ook een hoge veiligheids magnetische schakelaar toegevoegd 
worden die de status van de poort controleert.

knipperlicht

behuizing met motor
en sturing

geïntegreerde slotportiek

Tempofor schuifpoort met slotportiek,  
motor en veiligheidscomponenten

Technische informatie

POORTSPECIFICATIES
Vrije doorgang Tot 4,5 m

Kader Vuurverzinkt

Vulling Nylofor 3D

Totaal benodigde ruimte 12000 mm

Totale hoogte 2100 mm

Totaal poortgewicht (incl. betonnen sokkel) 771 kg

SPECIFICATIES SLOTPORTIEK
Afmetingen 80 mm x 80 m

Totale hoogte 2190 mm

Totaal gewicht portiek (incl. betonnen sokkel) 180 kg
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• Vrijstaande muur
• Muurbekleding
• Afsluiting
• Keermuur
• Erosiebescherming
• Architecturale toepassingen
• Decoratie

Schanskorven
Schanskorven (of gabions)  

worden gebruikt in zowel residen-

tiële, civiele en landschapstoe-

passingen alsook in architecturale 

toepassingen. 

TROEVEN

• Duurzaam en zeer esthetisch
• Geschikt voor tijdelijke en permanente oplossingen
• Zeer lange levensduur
• Waterdoorlaatbaar en met planten begroeibaar
• Geluidsabsorberend
• Opvulbaar met lokaal ontgonnen stenen (min.80/120mm) wat de transportkosten sterk beperkt
• Voorgeassembleerde schanskorven hebben een kortere installatietijd met belangrijke besparingen 

tot gevolg
• Meer dan 30 formaten permanent uit stock leverbaar
• Volledig vlak opplooibaar voor transport en opslag
• Beschikbare diameters zijn 3 mm en 4.50 mm
• Maasgrootte 75 x 75 mm

Schanskorven,
een uniek bouwmateriaal
met 1001 toepassingen
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Schanskorven,
een uniek bouwmateriaal
met 1001 toepassingen

Installatie van de schanskorven

A. Opbouw en vullen van een schanskorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Opbouw van een schanskorfmuur* 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Opentrekken korf 3  Sluiten basis met spiralen 4  Ombuigen uiteinde spiralen

6  Opvullen korf5  Plaatsen ankers 7  Sluiten deksel 8  Gesloten korf

1  Vlakke verpakking

Twee lege korven met elkaar verbinden De spiralen tegen  
elkaar brengen

Inbrengen verbindingspinnen en korven 
vullen volgens instructies hierboven

Tweede rij schanskorven  
verbinden met binddraad 

* Bij onvoldoende draagkracht van de ondergrond moet een fundering voorzien worden om ongelijkmatige zetting van de schanskorven te voorkomen.

EAN-Code 
5412298

Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Werkelijke afmeting Gewicht (kg)

3 mm draaddiameter

359039 0.50 0.50 0.50 0.457 x 0.457 x 0.457 m 3.40

359046 1.00 0.50 0.50 0.990 x 0.457 x 0.457 m 5.19

359091 2.00 0.50 0.75 1.981 x 0.457 x 0.762 m 13.70

359114 2.00 0.50 1.00 1.981 x 0.457 x 0.990 m 15.57

4.50 mm draaddiameter

359190 0.50 0.50 0.50 0.457 x 0.457 x 0.457 m 5.88

367249 1.00 0.30 0.75 0.990 x 0.304 x 0.762 m 10.09

359206 1.00 0.50 0.50 0.990 x 0.457 x 0.457 m 9.61

367258 2.00 0.30 0.75 1.981 x 0.304 x 0.762 m 20.61

367263 2.00 0.30 1.00 1.981 x 0.304 x 0.990m 24.75

359244 2.00 0.50 1.00 1.981 x 0.457 x 0.990 m 29.62

De schanskorven zijn enkel geschikt voor tuintoepassingen en kleine grondkerende en vrijstaande muren, waarbij de hoogte beperkt is ifv de gebruikte korfbreedte. Betafence is niet aansprakelijk voor om het even 
welke speciale, indirecte of toevallige schade of gevolgschade, met inbegrip van gemiste inkomsten of winst, die het gevolg zouden zijn van het gebruik van dit document of van de producten waarin daarnaar ver-
wezen wordt of waarvan een afbeelding opgenomen is. De opgenomen informatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling en verbindt Betafence op geen enkele wijze voor de toekomst.                     



Motto®Diverse         
Prikkeldraad met alternerende 

getorste draden.
2 loopdraden die tussen de vierpuntsprikkels afwisselend getorst zijn.

Draad
De hoogkoolstofstaaldraden zijn om de 10 cm voorzien van vierpuntsprikkels.
Zincalu:
 - treksterkte van de draden (vóór verwerking): min. 1150 N/mm2

 - treksterkte van de puntdraad: 700/900 N/mm2

 - breukkracht van de prikkeldraad: 4230 N

Plastic:
 - treksterkte van de draden en puntdraden (vóór verwerking): min. 700/900 N/mm2

 - breukkracht van de prikkeldraad: 2450 N

Draaddiameter
Zincalu:
 - loopdraad: 1,70 mm
 - prikkeldraad: 1,45 mm

Geplastificeerd:
 - loopdraad: 1,60 – 2,00 mm
 - prikkeldraad: 1,40 – 1,80 mm

Bedekkingsprocédé 
Zincalu of geplastificeerd PVC – groen BF 6073

Assortiment
Motto Zincalu:
rollengtes: 50 – 100 – 250 – 500 m
Motto Plastic:
groen BF 6073: rollengtes: 50 – 100 – 250 m 

 
3 types krammen behoren eveneens tot het Betafence assortiment. 
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Diverse           
Het prikkeldraadsysteem “Razor 

Tape” is beschikbaar in spiraal-

vorm. Het systeem bestaat uit een 

hoogkoolstof staaldraad waarrond 

een staalplaatje met scherpe vis-

vormige prikkels gewikkeld werd. 

Razor Tape
TROEVEN

Hoge Veiligheid
Het prikkeldraadsysteem “Razor Tape” is een effectief afschrikkingsmiddel om te verhinderen de  
afrastering te beklimmen. Dit resulteert in een maximale vertraging en beperkt de inbraken.

Levensduur
De kwaliteit van de verschillende mogelijke bedekkingen staat borg voor een lange levensduur.

Eenvoudige en vlugge installatie
De toebehoren zijn afgestemd voor een vlugge en professionele installatie.

Uitgebreid assortiment
Het assortiment omvat verschillende roldiameters, beantwoordend aan verschillende veiligheidsniveaus.

Systemen
Het standard ‘Razor Tape’ assortiment van Betafence is samengesteld uit spiralen waarvan de diameter 
van de draad 2,5 mm bedraagt. Rond deze draad is een continue band geplooid, voorzien van vlijmscher-
pe prikkels. Het geheel van de windingen is geclipst om een stabiel en homogeen uitgerokken netwerk te 
bekomen.

ASSORTIMENT MEDIUM BARB*
Benaderende diameter
van de compacte rol

Windingen per rol Uitgerolde lengte Clips per spiraal Benaderende diameter
van de uitgerolde rol

730 mm 56 10-12 m 5 620 mm

* Andere types: op aanvraag

Flat Wrap: Netwerk van spiralen, geclipst met platte overlapping.
Razor Draad: Enkele band van prikkels met scherpe prikkels welke
niet geclipst is en gespannen wordt boven de afrastering.

Bedekking
 - Verzinkte draad en prikkels - Zincalu draad en prikkels
 - Verzinkte draad met inox prikkels - Inox draad en prikkels

Toebehoren
- Clips – Handschoenen – Tangen – Grondanker

Profielen van de prikkels
1 Short Barb Lengte van de prikkels: 8,5 mm

Breedte van de prikkels: 15,5 mm
3 Long Barb Lengte van de prikkels: 61 mm

Breedte van de prikkels: 21 mm

2 Medium Barb Lengte van de prikkels: 22 mm
Breedte van de prikkels: 16,5 mm

4 Detainer Lengte van de prikkels: 62 mm
Breedte van de prikkels: 31 mm

ASSORTIMENT
Benaderende diameter van de rol Uitgerolde lengte

500 mm 15 m

700 mm 15 m

Sites met hoog risico:
• Luchthavens
• Gevangenissen
• Militaire zones
• Alle terreinen die een verhoogde beveiliging  

vereisen
Toepasbaar:
• Boven op een afrastering
• Onderaan een afrastering
• Tegen een afrastering

• Op daken



Casanet®Diverse         
Multifunctioneel, hoogwaardig ge-

puntlast gaas, verzinkt of verzinkt 

en geplastificeerd voor toepas-

singen in tuin, huis en voor dieren. 

Eveneens gebruikt voor (semi-) 

professionele toepassingen. 

Verzinkt (min. 250g/m²) of verzinkt en geplastificeerd PVC groen BF 6073.

ASSORTIMENT CASANET
Rollengte Maasgrootte

mm
Draaddiameter

mm
Rolhoogte

cm

Casanet Galva

25 m 6,3 x 6,3 0,55 51-100

25 m 12,5 x 12,5 0,65 50-100-200

25 m 12,7 x 12,7 1,00 102

25 m 19,0 x 19,0 1,00 101-150

25 m 19,0 x 19,0 1,40 101-122

25 m 25,4 x 25,4 1,70 102

25 m 25,4 x 25,4 2,05 102

25 m 50,8 x 50,8 2,05 102

10 m 12,5 x 12,5 0,65 50-100

10 m 19,0 x 19,0 1,40 61

5 m 6,3 x 6,3 0,55 50

5 m 12,5 x 12,5 0,65 50-100

5 m 19,0 x 19,0 1,40 101

Casanet Plastic

25 m 12,5 x 12,5 0,90 50-100*-150-200

10 m 12,5 x 12,5 0,90 50-100

5 m 12,5 x 12,5 0,90 50-100

5 m 19,0 x 19,0 1,00 50

* Eveneens verkrijgbaar in zwart BF 3090

Toepassingen
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• Kleinvee
• Bescherming van bomen, groenten en fruit
• Klimplanten
• Semi-professionele toepassingen



Trigalv®: zwaar verzinkt gaas volgens EN 10244-2, klasse A of geplastificeerd gaas PVC groen BF 6073.  

ASSORTIMENT HEXANET
Rollengte Maasgrootte

mm
Draaddiameter

mm
Rolhoogte

cm

Hexanet Galva

50 m 16 0,70 50-100

50 m 25 0,80 50-75-100-120-150-200

50 m 40 0,90 50-100-150-200

50 m 50 1,00 50-100-150-200

25 m 13 0,70 50-100

25 m 25 0,80 50-100

10 m 13 0,70 50-100

10 m 25 0,80 50-100

10 m 40 0,90 50-100

5 m** 25 0,80 50

3 m** 13 0,70 50

Hexanet Plastic

25 m 13 1,00 50-100

25 m 25 1,00 50*-75-100

10 m 13 1,00 50-100

10 m 25 1,00 50-100

* ook beschikbaar in zwart BF 3090

** enkel standaard verkrijgbaar in Nederland
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Diverse          
Soepel verwerkbaar, maar toch 

stevig zeskantig vlechtwerk. Ver-

zinkt of geplastificeerd. Eveneens 

gebruikt voor (semi-) professio-

nele toepassingen. 

Hexanet®

• Kleinvee
• Bescherming van bomen, groenten en fruit  

in de tuin
• Klimplanten

• Semi-professionele toepassingen








