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Nylofor® 3D 
Extreme

Paneelsystemen
Het Nylofor 3D-paneel is al vele jaren de marktstandaard. Nylofor 3D Extreme biedt 
u een hoge mate van bescherming tegen corrosie in agressieve omgevingen met de 
10 jaar Extreme garantie.

TROEVEN

Stevigheid
De 3D panelen zijn zwaar gelast gaas met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen en 
staan borg voor een maximale stevigheid.

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

Zeer lange levensduur
Gegalvaniseerde draadbescherming op basis van een Betafence zink-aluminiumlegering in 
combinatie met geavanceerde polyester coating technologie garandeert een lange levensduur 
van het product, zelfs in corrosieve omgevingen. 

Efficiëntie en snelle installatie
Alle elementen waaruit het Nylofor 3D-systeem bestaat, zijn ontworpen om een professioneel 
systeem te bieden met een snelle en eenvoudige installatie. 

10 jaar garantie  
Het Nylofor 3D Extreme paneelassortiment heeft een garantie van 10 jaar, zelfs in corrosieve 
omgevingen. (cfr. garantievoorwaarden op betafence.be/nl/betafence-garantie)
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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
Het Nylofor 3D Extreme is helemaal af en veilig met onze draaipoorten 
of schuifpoorten, manueel of gemotoriseerd. 

Bedekkingsprocédé
De Nylofor 3D Extreme panelen zijn vervaardigd uit 
verzinkte draden met hoge weerstand. Deze draden worden bedekt 
met een zink-aluminiumlegering voor een hoge corrosiebestendigheid.  
Daarna volgt de coating met polyester.  Deze meervoudige lagen 
bieden een hoge weerstand tegen spanningsscheuren, extreme 
weersomstandigheden, corrosieve en zoute omgevingen.  
 
 
 
 
 
  

Kleuren
De Nylofor 3D Extreme panelen zijn leverbaar uit voorraad in groen Ral 
6005 en grijs RAL 7016. Alle andere RAL kleuren zijn verkrijgbaar op 
aanvraag. 

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D EXTREME  

Nominale paneelhoogte in mm Paneelbreedte x hoogte in mm Aantal 3D versterkingen per paneel

630 2500 x 630 2

830 2500 x 830 2

1030 2500 x 1030 2

1230 2500 x 1230 2

1530 2500 x 1530 3

1730 2500 x 1730 3

1930 2500 x 1930 3

2030 2500 x 2030 4

2430 2500 x 2430 4

Palen en bevestiging
Vierkante palen Nylofor
De panelen worden op de voorzijde van de palen 
bevestigd d.m.v. klemmen en veiligheidsbouten.  De 
palen zijn van gelaste buis (60x60mm), voorzien 
van inserts voor de bevestiging van de panelen 
en voorzien van een kunststof afsluitdop. Voor 
installatie met een hoogte > 2,4m, kunnen palen 
met sectie 80x60 en 120x60mm gebruikt worden.

Bekafix & Bekafix Ultra palen 
De panelen worden zijdelings aan de palen 
bevestigd 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 afsluitdop

 
Izifix palen zonder toebehoren  
Zijdelingse bevestiging van Nylofor 3D Extreme 
panelen aan de Izifix palen, zonder toebehoren. 
De panelen worden perfect door middel van de 
sleuven van de paal vastgehouden. Het paneel 
wordt direct vastgezet door de binnenvouw die 
de verticale draad van het paneel blokkeert. Izifix 
palen (75 x 50 mm) worden geleverd met een 
dop.

  Kerndraad

Zink+Aluminium  
laag 275 g/m²

polyester coating    
minimum 150 microns


