
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 
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