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Postes
Postes com perfil, baseados no

conceito Bekafix, de elevada ri-

gidez. Para aplicações de médio

e elevado grau de segurança,

com excelente relação quali-

dade/preço.

Postes  Bekafix® Super
Com o novo poste Bekafi x Super, são mantidos todos os benefícios do poste Bekafi x, mas através do
aumento da inércia, o seu leque de aplicações torna-se mais amplo. Os painéis poderão ser instalados até
4,1m de altura e com as vedações de altura standard assumem grande resistência ao vento.

O poste confere as seguintes vantagens:
 - fácil instalação através do seu sistema de fi xação (patenteado)
 - as placas para betão podem ser colocadas directamente entre os postes, sem necessitarem de suportes 

específi cos
 - estético e de estrutura original
 - painéis curvos poderão ser facilmente instalados.

Perfi l
 - Poste tubular com perfi l em forma de “H”
 - Com abas do lado esquerdo e do lado direito
 - Com furos centrais a cada 15 cm, para aplicação dos clips metálicos especiais de segurança com 

parafuso
 - Com furos laterais para posicionamento e fi xação dos painéis através dos clips de fi xação
 - Secção transversal do poste: 100 x 54 mm
 - Espessura da chapa: 2 mm
 - I/V: 14,75 cm³

Revestimento
Galvanização: interior e exterior e revestido a poliester (mínimo 60 microns)

Acessórios
 - Sistema de fi xação de segurança: peça de fi xação metálica plastifi cada, com parafuso de 

segurança de cabeça auto-quebrável (opcional)
 - Alicate Bekafi x Super de instalação
 - Postes munidos de tampa e gancho para a fácil instalação dos painéis
 - Peça de fi xação para a instalação dos painéis Securifor
 - Placa base para a instalação em solo cimentado ou mosaico
 - Braço simples ou duplo para os postes Bekafi x Super

Cores
Verde RAL 6005 - Branco RAL 9010 - Outras cores: a pedido.

Compatibilidade
Os postes Bekafi x Super também podem ser aplicados com os painéis Securifor.

• Para todos os tipos de painéis Nylofor com 
aplicações de médio e elevado grau de 
segurança. Em combinação com o Nylofor 3D 
Super, apresenta-se como um produto bas-
tante competitivo para ambientes de elevada 
segurança.
 - Utilizado com painéis Nylofor
 - Utilizado com painéis Securifor

POSTES BEKAFIX SUPER

Comprimento do poste 
mm

N.º fixações por poste intermédio N.º de fixações por poste de extremidade

Poste Painel

2600 2030 2x4 1x4

3200 2430 2x4 1x4

3800 3100 2x5 1x5

4300 3600 2x5 1x5

4800 4100 2x6 1x6

147 ±1 every 150mm

3200

A A

B

B

C
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