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Průmyslové svařované panely
PILOFOR® SUPER STRONG
• obdélníková oka
• upevnění na sloupky se čtyřhranným proﬁlem (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
• šířka panelů 2500 mm
• úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

POUZE
NA OBJEDNÁVKU

PANELY PILOFOR® SUPER STRONG PLOCHÉ
popis výrobku

výška SUPER STRONG
(mm)
Zn

NOVINKA
SUPER STRONG SUPER STRONG
Zn + PVC
Zn + PVC
RAL 6005
RAL 7016

doporučená
doporučený
výška
počet upevnění
sloupku
na sloupek

velikost ok 50 × 200 mm 1030
 drátů:
vodorovné 2 × 8 mm
1230
svislé 6 mm
1430
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JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

• extrémně silný panel díky dvojitým horizontálním
drátům
• panely jsou zakončeny na jedné straně ostny
o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena
na tupo s vodorovným drátem
• aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů
dle potřeb
• možnost montáže s podhrabovými
vým
mi deskami
• rychlá instalace
• nejvyšší kvalita
• vysoká bezpečnost
• ke všem výškám nabízíme širokou
okou
u
škálu dvoukřídlých a jednokřídlých
lých
h bran
a branek se shodnou výplní
• volitelným doplňkem jsou prvky
ky n
nejvyšší
ejvyšší
ochrany (protipřelezová pilka, ostn
ostnatý
natý
drát, žiletková spirála a páska))

POUŽITÍ: letiště, vojenské prostory, průmyslové budovy, továrny, skladiště a sportovní stadiony...
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Příslušenství k montáži
svařovaných panelů PILOFOR®
popis výrobku
objímka na panely PILOFOR®
pro sloupek  48 mm, Zn

koncová
průběžná

objímka na panely PILOFOR®
pro sloupek  48 mm, Zn + PVC,
barva zelená RAL 6005

koncová
průběžná

příchytka panelu PILOFOR® PVC
na sloupek  48 mm
včetně šroubu

zelená
černá

příchytka Zn k uchycení panelu na hranatý
sloupek

Zn

příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým
sloupkům
PILODEL® 60 × 40 mm

koncová
průběžná
rohová

koncová

příchytka Zn + PVC k uchycení panelů
k obdélníkovým sloupkům
PILODEL® 60 × 40 mm
barva zelená RAL 6005

průběžná
rohová

příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů
k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 × 40 mm

zelená

příchytka PVC na sloupek 60 × 40 mm
pro panely PILOFOR® včetně šroubu

zelená

černá

černá

svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)
příchytka z PVC k uchycení panelů
ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky
na hlavu šroubu

zelená
černá
šedá
bílá

PVC příchytka panelů ke konstrukci brány
nerezová příchytka panelů ke konstrukci brány
trhací šroub Zn k upevnění příchytky
se zalamovací hlavou

délka 42 mm

šroub M6 pozinkovaný

délka 40 mm

délka 52 mm

příchytka panelu PILOFOR® z nerez oceli – motýlek
objímka PVC na sloupky 60 × 40 mm
pro panely PILOFOR®

zelená

příchytka pro PILOFOR® – ST
na sloupek 60 × 40 mm, PVC

zelená

příchytka pro PILOFOR® – PRO
na sloupek 60 × 40 mm, PVC

zelená

příchytka panelu PILOFOR® osazení,
kovový přítlak, 60 × 40 mm, PVC

zelená

černá

černá

černá

černá

čepička sloupku 60 × 40 mm
s háčky na čele

NOVINKA

čepička sloupku  48 mm
s háčky na čele

NOVINKA

zelená
černá
zelená
černá
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