
Aplicações

Pantanet® Malha soldada 
O sistema Pantanet é um sistema 

completo, composto por vedação 

galvanizada e plastificada em 

rolos e postes adaptados. Ideal 

para jardins privados e parques.

CArACterístICAs

estético e discreto

Esta vedação discreta está disponível em verde. A gama Pantanet Family existe também em antracite metálico.

Longa duração

Arames galvanizados, soldados e plastificados com a máxima aderência. Postes metálicos galvanizados no interior 

e no exterior, passivados e plastificados, fornecidos com tampas de plástico.

Instalação rápida e perfeita

Os postes Bekaclip com nervuras de fixação garantem uma instalação rápida e profissional, com um compor-

tamento mecânico optimizado e o mínimo de acessórios. Existem duas gamas de postes específicos para a 

instalação “faça você mesmo”.

sistema completo

O Sistema Pantanet é um sistema completo, com rolos de várias alturas, postes Bekaclip e uma gama variada 

de portões giratórios ou de correr.

Jardins privados
Parques 
Escolas
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Malha
Malha de arame galvanizado, soldada e plastificada. Arames horizontais com 
ondulação em cada malha. A malha é reforçada na extremidade superior e 
inferior com margem dupla de arame a uma distância de 25,4 mm (à excepção 
do Pantanet Light).

Portões
O sistema Pantanet é totalmente acabado e equipado com portões de alta 
tecnologia do tipo Fortinet ou Robusta: simples e duplos, giratórios e de correr.

Revestimento
Os rolos são feitos a partir de arames galvanizados. Um processo de pré-
tratamento garante uma perfeita aderência da camada de PVC à superficie do 
produto.

Cores
Vedação: verde RAL 6073 ou antracite metálico (BF7016M)  (antracite metá-
lico apenas para a Pantanet Family)
Postes: verde RAL 6005 ou antracite metálico (BF7016M)

Instalação profissional

Postes Bekaclip (verde e antracite)
Postes de tensão e intermédios com nervura de fixação e secção exterior

circular, fornecidos com tampas de plástico no topo. Clips de fixação em aço 
inoxidável.  
Postes Bekaclip em antracite para instalação “faça você mesmo” estão 
disponíveis com clips de fixação em poliamida antracite. 
Postes redondos metálicos. Galvanizados no interior e no exterior com es-
pessura mínima de revestimento de 275 gr/m2 (2 faces combinadas), segundo 
a norma Europeia 10326. Galvanizados e plastificados a poliester com uma 
camada mínima de 60 microns de espessura.

Instalação faça você mesmo
Postes Bekaclip-P
Postes de perfil redondo em PVC , reforçados com arame de aço temperado a 
óleo. Com nervura de fixação e tampa com o logotipo da Betafence.

POstes de CAntO, InterMédIOs e de tensãO eM PVC*

Bekaclip-P

Vedação mm Ø mm Comprimento mm

610 38 1200

810 38 1200

1020 38 1500

1220 38 1700

1520 38 2000

GAMA PAntAnet

Diâmetro do arame Tensão de ruptura do arame

Tipo Dimensão da malha mm Horizontal  mm Vertical mm Horizontal Vertical

Pantanet Protect  50,8 x 50,8 2,50 2,20 400 - 550 N/mm2 750 - 950 N/mm2

Pantanet Family* 101,6 x 50,8 2,50 2,50 400 - 550 N/mm2 750 - 950 N/mm2

Pantanet Garden 101,6 x 63,5 2,20 2,10 400 - 550 N/mm2 750 - 950 N/mm2

Pantanet Light 101,6 x 76,2 2,20 2,10 400 - 550 N/mm2 750 - 950 N/mm2

* Pantanet Family também disponível em antracite

GAMA PAntAnet PrOteCt & FAMILY

Postes de tensão Bekaclip Escoras redondas Postes intermédios

Altura total mm Vedação mm Arame farpado 
mm

Comprimento 
mm

Ø
mm

Espessura placa 
de aço mm

Comprimento 
mm

Ø
mm

Espessura placa 
de aço mm

Comprimento 
mm

Ø 
mm

Espessura placa 
de aço mm

1020 1020  - 1500 44 1,00 1400 32 1,25 1500 44 1,00

1220 1220  - 1700 44 1,00 1750 38 1,50 1700 44 1,00

1520 1520  - 2000 48 1,50 2200 38 1,50 2000 44 1,00

1830 1830  - 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2030 2030  - 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

* Comprimento dos rolos: 25 m.  Todas as alturas disponíveis em antracite metálico para a gama Pantanet Family


