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Profi el
• Omega geprofi leerde paal
• Profi el paal: 135 x 140 x 4,00 mm (tot 6 m afr. hoogte)
• Voorzien van een dubbele rij sleufgaten 10 x 20 mm voor de bevestiging 

van de panelen en de afdeklatten
• Met aangepaste metalen afdekkap
• I/V:  43,6 cm³

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.
• Metalen, geplastifi ceerde doppen
• Opstand voor bijkomende veiligheid.

Kleuren
Groen RAL 6005.
Andere kleuren: op aanvraag. 

ASSORTIMENT BEKASECURE PALEN
Hoogte

afrastering
mm

Afmetingen panelen
B x H 
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 4050 - 3050 *
3650 2518,6 x 3674,3 4800 - 2060+1730 *
4000 2518,6 x 4004,5 4800 - 2060+2060 *

Bekasecure palen met afdeklat - met aangelaste voetplaat
4000 2518,6 x 4004,5 4050 230 x 230 x 15 2060+2060 *
6000 2518,6 x 6011,1 6030 300 x 300 x 20 2060+2060+2060 *

* cfr. Montagehandleiding: beschikbaar op aanvraag.

Productdetail

Palen
De Bekasecure palen hebben een uniek design en garanderen een superieure 
beveiliging, een bijzondere stevigheid en maximaal installatiegemak. Bekasecure® palen

Compatibele producten

• Securifor
• Securifor 2D
• Securifor 4D

TROEVEN
Bekasecure paalsysteem met afdeklat
De Bekasecure palen hebben een specifi ek, uniek profi el en zijn te verkrijgen met of zonder aangelaste 
voetplaat. De bevestiging van de panelen wordt beveiligd door het gebruik van een afdekplaat en roest-
vrije slotbouten, met rondsel en afbreekmoer.

• Het palendesign gecombineerd met staal met extreem hoge treksterkte resulteert in een 

hoge veiligheid, een bijzondere stevigheid en maximaal gemak van installatie.

• Het open profi el van de Bekasecure paal laat toe dat elektrische kabels of optische vezels 

op voorhand in het paalprofi el kunnen worden voorzien. 

Bedekkingsprocédé
Vuurverzinkt en geplastifi ceerd met polyester (min. laagdikte: 60 microns)




