Paneelsystemen

Decofor®

Het Decofor systeem is een

TROEVEN

decoratief afrasteringssysteem,

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.

ontwikkeld voor design
georiënteerde en rigide
afrasteringstoepassingen.

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.

Toepassingen
•
•
•
•
•

Residentiële gebouwen
Parken
Scholen
Openbare gebouwen
Voetgangerspaden

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.

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 veiligheidsbouten en moer met afbreekbare kop M8.

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 minimumlaagdikte van 100 microns (panelen) en 60 microns (palen en poorten).

Decofor Arco

Decofor Recto

ASSORTIMENT DECOFOR PANELEN EN PALEN MET BOLDOP
Decofor Arco
B x H (midden paneel)
mm

Decofor Recto
BxH
mm

2015 x 886

2015 x 762

1500

965

2

2015 x 1086

2015 x 962

1500

1165

3

Lengte van de palen
mm
Palen met aluminium voetstuk

2015 x 1286

2015 x 1162

1750

1365

3

2015 x 1486

2015 x 1362

2000

1565

3
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Te betonneren

Aantal beugels per paal

