
Pielietojums

Pantanet® 
PriekšroCīBaS

estētisks un diskrēts

Šī diskrētā sēta ir pieejama zaļā krāsā. Pantanet Family klāstā ir pieejama arī metāliskā antracīta krāsā.

ilgs kalpošanas laiks

Stieple cinkota, kontaktmetināšanas veidā sametināta un pārklāta ar maksimāli pielīpošu plastika slāni.  

Metāla stabiņi ir cinkoti no iekšpuses un ārpuses, pasivēti un pārklāti ar plastikāta slāni, un piegādāti komplektā 

ar plastmasas uzgaļiem. P veida stabi ir gatavoti no PVC, kas ir pastiprināts ar rūdīta tērauda stieplēm.

Ātra un garantēti precīza ierīkošana

Bekaclip® stabiņi ar piestiprināšanas jostām nodrošina ātru un profesionālu optimāli iestiepta tīkla ierīkošanu. 

Nepieciešams minimāls aprīkojums. Vēloties ierīkot pašiem, iespējams iegādāties divu speciālu veidu stabiņus.

Pilnīga sistēma

Pantanet® sistēma ir pilnīga, sastāv no dažādu augstumu žoga ruļļiem un Bekaclip® stabiņiem. Iespējams 

saskaņot ar plašu atveramu un bīdāmu vārtu sortimentu.

Tīkli
Pantanet® ir pabeigta sistēma, 

kuru veido sametināts, cinkots  

un ar plastiku pārklāts stieples 

žogs ruļļos un piemēroti stabiņi. 

Piemērots lietošanai privātos 

dārzos un parkos.

• Privāti dārzi  
• Parki
• Skolas
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Tīkli
Cinkots žogs, izgatavots no cinkotas stieples, sametināts kontaktmetināšanas 
veidā, pēc tam pārklāts ar plastika slāni. Horizontālajās stieplēs, pie ikvienas 
acs ir izliekums. 25,4 mm attālumā no žogu virsas un apakšas ir vēl viena, 
pastiprinoša malas stieple (izņemot Pantanet® Light).

Pārklājuma metode 
Ruļļi tiek izgatavoti no cinkotas stieples. Sākotnējas apstrādes process 
nodrošina nevainojamu PVC seguma saķeri ar izstrādājuma virsmu.

Vārti
Pantanet® sistēma ir pilnīgi nobeigta, dodot iespēju komplektēt un ierīkot 
drošus, augstas tehnoloģijas Fortinet® vai Egidia® tipa vārtus: vienu vērtņu  
un divu vērtņu atveramus un bīdāmus vārtus.

Krāsas 
Žogs: zaļš  RAL 6073, metālisks antracīts  BF 7016M
Stabiņi: zaļi  RAL 6005, metālisks antracīts  BF 7016M

PanTaneT® ŽoGS

Stieples caurmērs [mm] Stieples iestiepšanas spēks

Tips Acs izmēri [mm] Horizontāli Vertikāli Horizontāli Vertikāli

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 metāliskā antracīta krāsā pieejami visi augstumi.

PanTaneT® ProTeCT un FaMiLy SorTiMenTS

Bekaclip® iestiepšanas stabiņi Stabiņi ar apaļām atsaitēm Starpu Bekaclip® stabiņi

Kopējais 
augstums*, 

[mm]

Nožogojums 
[mm]

Dzeloņ stieple 
[mm]

Garums 
[mm]

Caurmērs 
[mm]

Tērauda 
plāksnes  

biezums [mm]

Garums 
[mm]

Caurmērs 
[mm]

Tērauda 
plāksnes  

biezums [mm]

Garums 
[mm]

Caurmērs 
[mm]

Tērauda 
plāksnes  

biezums [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

Ruļļu garums: 25 m – atsevišķos tipos tāpat arī 10 m

* Metāliskā antracīta krāsā Pantanet® Family ir pieejami visi augstumi.

Stabiņi 
Bekaclip® stabiņi (zaļai un antracīta krāsai)
Iestiepšanas stabiņos un starpstabiņos ir piestiprināšanas savienotājs, apaļš 
ārējais profils un pie tā pielikti plastika uzgaļi. Piestiprināšanas klipši izgatavoti 
no nerūsējošā tērauda.

Bekaclip® stabi antracīta krāsā pašrocīgai uzstādīšanai ir pieejami ar 
antracīta krāsas poliamīda klipšiem.

apaļi tērauda stabi
No iekšpuses un no ārpuses pārklāti ar mazākais 275 g/m2 biezu (saliekot 
kopā abas puses) cinka slāni saskaņā ar Eiropas standarta 10326 prasībām. 
Cinkoti un pārklāti ar poliestera slāni, kurš ir mazākais 60 mikronu biezs. 
Īpašnieks var pats samontēt.

Bekaclip®-P stabiņi (tikai zaļai krāsai): apaļa profila stabiņi, pārklāti ar 
krāsainu PVC, sastiprināti ar stiepli, izgatavotu no izturīga, rūdīta tērauda.  
Ar tīkla piestiprināšanas klipšiem un uzgali, uz kura ir Betafence zīme. 


