
Aplicações

Bekasport Painéis
Sistema ideal para vedar e prote-

ger recintos desportivos. CArACteríStiCAS

Altura Máxima

O sistema de postes Bekasport encontra-se disponível até 6 m de altura.

elevada rigidez

A utilização de painéis Nylofor 2D Super confere uma elevada rigidez a todo o sistema.

impacto limitado

As peças de fixação amortecedoras limitam o ruído provocado pelo impacto na vedação.

- Recintos desportivos e recreios
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Postes 
Postes Bekasport
Postes rectangulares (verde RAL 
6005), equipados com peças 
de fixação plásticas com acção 
amortecedora. A peça é um 
acessório de instalação para a 
fixação dos painéis. Depois de 
suspenso, o painel é fixo ao poste
Bekasport através de peças de 
fixação em aço (verde Ral 6005).

GAMA BeKASPOrt

Dimensão dos painéis Nylofor 2D Super
Largura x Altura mm

Dimensão dos postes
mm

Altura da vedação
mm

Malha 200 x 50 mm
Largura x Altura

mm

Malha 200 x 100 mm
Largura x Altura

mm

Número de fixações
por poste

Comprimento do poste
mm

Perfil do poste
mm

3100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 70 x 50 x 2,00

4100 2500 x 2030 + 2500 x 2030 12 4800 80 x 50 x 3,00

5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3,00

6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4,00

Painéis
Para painéis Nylofor 2D Super:
- até 2 m de altura: 200 x 50 mm
- a partir de 2 m de altura: 200 x 100 mm.

Revestimento
Painéis produzidos a partir de arames galvanizados. É aplicada uma 
camada de aderência para um melhor comportamento da camada de 
poliester (min. 100 microns).

Cores
Verde RAL 6005. Outras cores a pedido.

Instalação
Aquando da instalação dos postes em muros de betão, é necessário garantir
que a água não permaneça no interior do poste.


