
Toepassingen

TROEVEN

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
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