
Aplicações

Barofor®Painéis
Concebido para aplicações onde

se pretende dar relevo à pro-

tecção, segurança e delimitação.

CArACterístiCAs

Construção rígida

Elevada rigidez obtida através da utilização de uma secção de cavidade enrolada de concepção única nos 

perfis superiores e inferiores com tubos soldados verticais.

estético

Os painéis concedem além de robustez acabamentos extremamente decorativos e elegantes. Os postes 

e portões associados foram igualmente desenvolvidos dando relevo ao detalhe. Barofor é um sistema de 

vedação profissional com um design contemporâneo.

segurança

Todo o sistema foi concebido para cumprir as mais elevadas normas de segurança.

Fácil instalação

O sistema é caracterizado pela sua simples instalação e todos os seus componentes foram desenvolvidos 

de forma a serem completamente integrados e discretos.

- Complexos industriais
- Edifícios públicos
- Domínios privados
- Escolas
- Parques e recreios
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Painéis
Estão disponíveis diferentes especifi cações de painéis numa vasta gama de
alturas compreendidas entre 1.0 m e 2.4 m. Todos os painéis são produzidos
a partir de perfi s horizontais de secção enrolada com tubos verticais redondos
ou de secção quadrada. Estão disponíveis vários tipos de perfi s, de forma a
responder às diversas necessidades, tanto visuais como a nível de perfor-
mance de segurança. Opções de topo arqueado são ideais para aplicações
onde a segurança é fundamental, como na delimitação de áreas de recreio
para crianças. Onde o impedimento e a segurança são requeridos, encontram-
se disponíveis secções de forma circular ou diamante de barreiras verticais
com topos de corte em ângulo, para evitar o escalamento.

Postes 
Tubos de aço de 60 x 60 x 2 mm, munidos de tampa de plástico.

Portões
O Barofor Quadrado e Redondo poderá ser complementado com a gama de 
portões giratórios Robusta, simples ou duplos. Está disponível uma gama de 
portões giratórios simples ou duplos para cada tipo de sistema Barofor. 

Cores
Verde RAL 6005
Branco RAL 9010
Preto RAL 9005
Na totalidade, a Betafence dispõe de 7 cores Classic e 3 cores Prestige 
(revestimentos metálicos ou estruturais). Outras cores fora da colecção RAL 
disponíveis a pedido. 

Sistema único de fi xação
Peças de fi xação pretas em poliamida são inseridas em cada extremidade 
dos perfi s horizontais e são ligadas ao poste com um pino. Soluções dis-
poníveis para postes intermédios, de extremidade e de canto.

Instalação em poste de extremidade.     Instalação em ângulo obtuso superior a 140º

    

 

Instalação em poste intermédio.                           Instalação em cantos de 90º

Revestimento
Os painéis são fabricados a partir de secções de cavidades enroladas, galva-
nizados a quente após fabricação e revestidos a poliester. Postes em aço
galvanizados e revestidos a poliester. O Barofor está disponível em galvani-
zado. 

GAMA BAROFOR

Gama Barofor Quadrado

Altura da vedação 
mm

Painéis
largura x altura mm

Dimensão do tubo
mm

Altura do poste
mm

1500 2520 x 1500 25 x 25 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25 x 25 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25 x 25 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25 x 25 x 1,50 3200

Gama Barofor Redondo

Altura da vedação
mm

Painéis
largura x altura mm

Dimensão do tubo
mm

Altura do poste
mm

1500 2520 x 1500 26 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 26 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 26 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 26 x 2,00 3200

Gama Barofor Deco

Altura da vedação 
mm

Painéis
largura x altura mm

Dimensão do tubo
mm

Altura do poste
mm

1000 2520 x 1000 20 x 1,50 1500

1200 2520 x 1200 20 x 1,50 1700

1500 2520 x 1500 20 x 1,50 2100


