
Aplicações

Securifor® 3DPainéis
O sistema Securifor 3D é um 

sistema completo desenvol-

vido para combinar elevada 

segurança com um design 

atractivo.

CArACteríStiCAS

elevada segurança

Painéis de malha resistente soldada, com pequenas aberturas rectangulares. O sistema Securifor 3D oferece a 

máxima protecção e segurança graças ao diâmetro do arame (4 mm) e às dimensões da malha  

(12,7 x 76,2 mm).

Design atractivo

As nervuras horizontais fazem do Securifor 3D o sistema adequado para aplicações em que a segurança e o 

design são requisitos comuns.

Longa duração

A tecnologia de revestimento optimizada desenvolvida pela Betafence garante longa duração do sistema. 

Boa visibilidade

Apesar da reduzida dimensão das malhas, este sistema mantém as características de boa visibilidade, tanto 

numa posição perpendicular como numa posição oblíqua ao plano da vedação.

Sistema completo

O sistema inclui painéis, postes adaptados e sistema de fixação específico.

O sistema Securifor 3D é adequado para veda-
ção de escolas, hospitais, linhas ferroviárias, 
armazéns e instalações comerciais e industriais, 
graças à combinação de um design atractivo e 
elevado nível de segurança.
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PAINÉIS
Painéis de malha soldada reforçada, com nervuras horizontais.  
Largura: 2518,6. 
Malhas de 12,7 x 76,2 mm (Alt. x Larg.).  
Diâmetro do arame: 4 mm.

POSTES E FIXAÇÕES
Postes de tubos soldados. 
Perfil dos postes intermédios e finais: 80 x 60 x 2,5 
mm.Perfil dos postes de canto: 80 x 60 x 2,5 mm.Os 
painéis são fixos ao poste através de peças de fixação 
galvanizadas e plastificadas em verde juntamente com 
parafusos de segurança M8 em aço inox.

REVESTIMENTO
Painéis produzidos a partir de arames galvanizados. É aplicada uma camada 
de aderência para um melhor comportamento da camada de poliester (espes-
sura mínima de 100 microns). Os postes são galvanizados no interior e exterior 
(revestimento mínimo de 275 g/m2, ambos os lados) segundo a norma Euro-
peia 10326. Em seguida, é aplicado o revestimento de aderência e os postes 
são finalmente plastificados (espessura mínima 60 microns).

CORES
Standard: verde RAL 6005 e branco 9010.
Outras cores: a pedido

GAMA SeCUriFOr 3D  

Painéis Postes intermédios e de extremidade Poste de canto 

Altura da vedação 
 mm

Dimensões Larg. x Alt.
 mm

Número de reforços
por painel 

Perfil
mm

Altura 
 mm

Perfil
 mm

Altura 
em mm

2000 2518,6 x 2010,6 2 80 x 60 x 2,5 2600 80 x 60 x 2,5 2600

2400 2518,6 x 2417,0 3 80 x 60 x 2,5 3100 80 x 60 x 2,5 3100

3000 2518,6 x 3001,2 3 80 x 60 x 2,5 3700 80 x 60 x 2,5 3700


