
Toepassingen

Paneelsystemen
Bekafor Classic is een stevige

paneelafsluiting in klassieke

stijl die huis en tuin perfect

beschermt.

Bekafor® Classic
TROEVEN

Lange levensduur
Dit systeem biedt een gewaarborgde kwaliteit en levensduur omdat de panelen worden vervaardigd
uit verzinkte staaldraad, die vervolgens met een perfecte hechting geplastificeerd worden.

Gemakkelijke installatie
Het volledige systeem met verschillende paneelhoogtes en bijpassende palen, beugels,
toebehoren (voetstukken, hoekklemmen en muurbevestigingen) en poorten, biedt een oplossing
voor alle mogelijke situaties. Dit systeem kan zelfs worden geïnstalleerd op een muurtje, of een
betonnen vloer.

Modern & eenvoudig design
Bekafor Classic heeft een eenvoudig design en integreert zich perfect in de tuin en zorgt voor
gemoedsrust. De uitzonderlijke stevigheid van deze residentiële afrastering verzekert een duurzame  
en discrete afbakening van uw tuin. De panelen zijn voorzien van verticale prikkels aan
één zijde, naar boven te richten voor meer veiligheid.
De panelen kunnen gevuld worden met Collfort houten latten voor meer privacy.

Bekafor Classic valt ten zeerste aan te bevelen
voor afsluitingen in een residentiële omgeving.
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ASSORTIMENT BEKAFOR CLASSIC
Hoogte van de

afrastering
mm

Afmetingen panelen
B x H
mm

Lengte paal
te betonneren

mm

Lengte paal
in voetstuk te plaatsen

mm

Bekaclip Palen
Aantal beugels

per paal

Bekafor Clickpalen

630 2000 x 630 1100 700 2 geen toebehoren

1030 2000 x 1030 1500 1100 2 geen toebehoren

1230 2000 x 1230 1700 1300 3 geen toebehoren

1530 2000 x 1530 2000** - 3 geen toebehoren

1730 2000 x 1730 2300 - 4 geen toebehoren

2030* 2000 x 2030 2500 - 4 geen toebehoren

* Niet beschikbaar in wit RAL 9010
** 2100 mm in antraciet grijs

Bedekkingsprocédé 
De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad. Een specifiek voorbehande-
lingsproces garandeert een perfecte adhesie met de PVC eindlaag. De palen
zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m2, beide zijden gecombi-
neerd) volgens Euronorm 10326. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht
en worden de palen polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Toebehoren
Er zijn verschillende toebehoren beschikbaar voor:
 - het vastzetten van een paneel direct tegen een muur  
(muurbevestigingssysteem)

 - het installeren van de palen op een betonnen vloer of muurtje (voetstuk)
 - het installeren van de panelen in een hoek (hoekklemmen)

Optie
Set houten latten (wit Noors dennenhout) voor:
 - Bekafor Classic panelen
 - Bekafor Classic enkele draaipoorten.

Kleuren
Groen RAL 6005 – Wit RAL 9010 – Antraciet grijs BF 7016 M

Panelen
De panelen zijn 2000 mm breed en beschikbaar in meerdere hoogtes van  
630 tot 2030 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 
30 mm, naar boven te plaatsen vanaf paneelhoogte 1.53 m. De horizontale  
3D versterkingen geven de panelen extra stevigheid.
De maasgrootte is 100 x 50 mm
Draaddiameter: horizontaal: 4,5 mm; verticaal: 4,0 mm

Palen en bevestiging

Bekaclip palen
De Bekafor Classic panelen worden geplaatst met metalen Bekaclip-palen
(diameter 48 mm, plaatdikte 1,50 mm).
In combinatie met Collfort latten: Bekaclip palen diameter 60 mm, plaatdikte
2,00 mm. Dankzij de speciale Bekafor beugels kan men de panelen makkelijk
aan de palen bevestigen.

Bekafor Click palen
De Bekafor Classic panelen zijn eveneens compatibel met de Bekafor Clickpalen.  
Dit uniek palensysteem heeft voorgemonteerde bevestigingsclips voor de 
bevestiging van de panelen aan de palen, zonder toebehoren.

Poorten
Het Bekaforsysteem is helemaal af en veilig met de enkele of dubbele
Bekafor Classic draaipoorten en enkele Bekafor Garden draaipoorten.
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