
Aplikace

Pantanet® 
Výhody

Estetický a diskrétní

Toto diskrétní oplocení se dodává v zelené barvě. Celá škála výrobků rodiny Pantanet® je k dispozici rovněž  

v antracitové metalíze.

dlouhá životnost

Drát je galvanizovaný, odporově svářený a potažen plastem s maximální adhezí.  

Kovové sloupky jsou pozinkovány zevnitř i zvenku – pasivovány, poplastovány a opatřeny plastovými krytkami.

Sloupky s příponou -P jsou vyrobeny z PVC, které je vyztuženo ocelovými dráty popouštěnými v olejové lázni.

Rychlá a bezvadná instalace

Sloupky Bekaclip® s upevňovacími lemy zaručují rychlou profesionální instalaci s optimálním  

napnutím pletiva. Je třeba minimální vybavení. k dispozici jsou dva speciální druhy sloupků  

pro instalaci svépomocí.

Úplný systém

Systém Pantanet® je úplný systém se širokým rozsahem výšek rolí, sloupků Bekaclip® a širokým sortimentem 

křídlových a posuvných bran.

• Soukromé zahrady
• Parky
• Školy

Svařované sítě
Systém Pantanet®  

je úplný systém, skládající se ze 

svařovaného galvanizovaného  

a plastem pokrytého plotu v rolích  

a přizpůsobených sloupů. Ideální 

pro soukromé zahrady a parky.
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Pletivo 
Galvanizované pletivo vyrobené z galvanizovaného drátu, odporově svářeného 
a potaženého plastem. Horizontální dráty mají záhyb na každém oku.  
Ve vzdálenosti 25,4 mm shora a zespodu je pletivo zesílené druhým  
okrajovým drátem (s výjimkou Pantanet® Light). 

Technika povrchové úpravy
Role jsou vyrobeny z pokovených drátů. Speciální přípravný proces zaručuje 
nanesení perfektně přilnavé PVC vrstvy na povrch výrobku.

Branky
Systém Pantanet® je kompletní a bezpečný systém vybavený bránami vysoké 
technické úrovně Fortinet® nebo Robusta®: jednokřídlé, dvoukřídlé a posuvné 
brány.

Barvy (str. 103)
Plot:  zelená RAL 6073,  antracitová metalíza (BF7016M)
Sloupky:  zelená RAL 6005,  antracitová metalíza (BF7016M)

Profesionální instalace 
Sloupky Bekaclip® (pro barvy zelenou a antracitovou)
Výztuhové a mezilehlé sloupky jsou vybaveny upevňovacím lemem a mají 
kruhový vnější profil a dodávají se s plastovými krytkami. Upevňovací spony 
jsou z nerezivějící oceli. 
Sloupky Bekaclip® v antracitové barvě pro montáž svépomocí se dodávají  
s antracitovými polyamidovými úchytkami.

SÍŤ PANTANET®

Průměr drátu Pevnost v tahu

Typ Rozměr oka 
[mm]

Vodorovný 
[mm]

Svislý 
[mm]

Vodorovný 
[N/mm2]

Svislý 
[N/mm2]

Pantanet® Protect  50,8 x 50,8 2,50 2,20 400 – 550 750 – 950

Pantanet® Family 101,6 x 50,8 2,50 2,50 400 – 550 750 – 950

Pantanet® Garden 101,6 x 63,5 2,20 2,10 400 – 550 750 – 950

Pantanet® Light 101,6 x 76,2 2,20 2,10 400 – 550 750 – 950

SoRTIMENT PANTANET®, TyPy PRoTECT A FAMILy

Napínací sloupek Bekaclip® Sloupek kulatého profilu s upevňovacím lemem Mezilehlý sloupek Bekaclip®

Celková výška* 
[mm]

Oplocení  
[mm]

Ostnatý drát 
[mm]

Délka 
[mm]

Ø 
[mm]

Tloušťka  
ocelové desky 

[mm]

Délka 
[mm]

Ø 
[mm]

Tloušťka  
ocelové desky 

[mm]

Délka 
[mm]

Ø 
[mm]

Tloušťka  
ocelové desky 

[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

Délka role: 25m, pro některé typy 10 m

* Sloupky jakékoli výšky jsou k dipozici v kovově antracitové barvě, vhodné pro skupinu Pantanet®.

Svařované trubkové sloupky
Jsou galvanizovány zevnitř i zvenku s minimál ní tloušťkou vrstvy 275 g/m2  
(2 strany do hro ma dy) podle evropské normy 10326. Jsou galvanizovány  
a potaženy plastovou vrstvou z polyesteru. 

Instalace svépomocí.
Sloupky Bekaclip®–P (pouze pro zelenou barvu): sloupky kulatého profilu,  
z barveného PVC, zesílené v oleji temperovaným ocelovým drátem  
z vysokouhlíkaté oceli.  
S upevňovacími pásky na pletivo a hlavicí s logem Betafence. 
Sloupky Bekarond–P (pouze pro zelenou barvu): sloupky kulatého profilu,  
z barveného PVC, zesílené v oleji temperovaným ocelovým drátem  
z vysokouhlíkaté oceli.  
S 1-drátovým držákem zabudovaným u krytky s logem Betafence.

PVC úhel, mezilehlé a napínací sloupky*

Bekarond-P Bekaclip®-P

Oplocení 
[mm]

Ø 
[mm]

Délka 
[mm] 

Délka 
[mm]

610 38 1200 1200

810 38 1200 1200

1020 38 1500 1500

1220 38 1700 1700

1520 38 2000 2000

1830** 38 2300  —

* Není navrženo pro použití s Pantanet® Protect ** Jen pro Pantanet® Family


