
Aplicações

Nylofor® CityPainéis
O completo sistema Nylofor City 

consiste em painéis de rede 

fortemente soldada com malha 

rectangular Nylofor F  e perfil de 

segurança superior para rigidez 

adicional e aspecto robusto. 

CArACterístiCAs

elevada rigidez

O perfil de segurança superior confere à vedação rigidez adicional e é ideal para vedar áreas de acesso ao 

público. 

Aspecto robusto 

A utilização de painéis Nylofor F com barras planas horizontais é simultaneamente moderno e muito robusto. 

Fácil instalação 

Os  perfis de segurança  superiores  são facéis de instalar  nos painéis e  nos postes graças aos  acessórios  

especiais. É possível instalar este sistema de vedação com postes com placa de base.

Parques e jardins, escolas, piscinas e recintos 
desportivos, e especialmente em estações 
de caminho de ferro, vedações no centro das 
cidades, parques de estacionamento, vedações 
frontais, etc.
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PAINÉIS
Painéis com 2500 mm de largura, de diferentes alturas: de 630 a 2030 mm. 
Malha de 200 x 50 mm. Arames muito robustos galvanizados: arames horizon-

tais de 15 x 6 mm e arames verticais com um diâmetro de 5 mm.

POSTES
Postes de secção quadrada (60x60x1,5 mm) produzidos a partir de tubos 
soldados. Postes munidos de inserções para a fixação de painéis Nylofor F. 

Com tampa em alumínio.

FIXAÇÃO

Peças de união em poliamida

Para a fixação de dois painéis num poste.
Parafuso de segurança M6
Para fixar as peças de fixação nas inserções dos postes. Em aço inoxidável. 
Comprimento: 40 mm; comprimento 60 mm para a inserção superior. Com 
cabeça redonda, M6, sextavados no interior.
Perfil de segurança
Perfil C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm. Galvanizado e em seguida plastificado (polie-
ster). Comprimento 2505 mm.
Peças de fixação para perfil de segurança 

tipo C33 x 39 x 50 mm
Para fixação de dois perfis de suporte num poste intermédio.

tipo C33 x 39 x 54 mm
Para fixação do perfil de suporte no poste da extremidade: uma peça de fixa-
ção esquerda para o poste da extremidade esquerdo e uma peça de fixação 
direita para a fixação no poste da extremidade direita. Para fixação de dois 
perfis de segurança num poste de canto: uma peça de fixação esquerda e 
uma peça de fixação direita. Peças de fixação em aço com furos de 8 mm de 

diâmetro. Galvanizados e plastificados (poliester). Cor: verde e branco.

OPCIONAL
Bandas de neoprene anti-vibração
Para reduzir o ruído e eliminar a vibração entre os painéis da vedação e os 
postes. Autocolantes, comprimento 25 mm. Fixadas ao arame horizontal 
superior do painel.

REVESTIMENTO
Painéis de arame galvanizado. É aplicado um revestimento de aderência para 
um melhor comportamento da camada de poliester (min. 100 microns). Postes 
galvanizados tanto no seu interior como exterior (revestimento mínimo de  
275 g/m2, de ambos os lados) segundo a norma Europeia 10236. É aplicado 
em seguida um revestimento de aderência e finalmente os postes são plastifi-
cados (min. 60 microns).

CORES
Nylofor City disponível nas cores verde RAL 6005 e branco RAL 9010.  
Outras cores a pedido.

GAMA NYLOFOr CitY  

Postes para chumbar no betão Postes com placa de base em alumínio

Quantidade* Quantidade*

Altura da vedação 
mm

Dimensão dos pai-
néis Larg.xAlt. mm

Altura 
dos postes mm

Inserções Peças de fixação
em metal

Peças de fixação 
em poliamida

Altura 
dos postes mm

Inserções Peças de fixação 
em metal

Peças de fixação 
em poliamida

630 2500x630 1000 3 1 2 672 3 1 2

1030 2500x1030 1500 3 1 2 1072 3 1 2

1230 2500x1230 1750 4 1 3 1272 4 1 3

1430 2500x1430 2000 4 1 3 1472 4 1 3

1630 2500x1630 2200 5 1 4 1672 5 1 4

1830 2500x1830 2400 5 1 4 1872 5 1 4

2030 2500x2030 2650 6 1 5 2072 6 1 5

* Para postes de canto multiplicar por 2


