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Toepassingen

Bekazur® 2D
Paneelsystemen
Bekazur 2D is een af rasteringssysteem voor het beveiligen van zwembaden.

Het is conform aan specifieke normen, stevig, multi-functioneel en elegant. 

TROEVEN

Conformiteit
Het Bekazur 2D systeem is conform aan de Franse norm NF 90-306 en ontworpen om de 
toegang tot zwembaden voor kinderen jonger dan vijf jaar te verhinderen. De norm definieert 
de technische specificaties van het systeem en weerstandsbepalingen tegen corrosie van alle 
metalen onderdelen.

Multifunctioneel
De installatie van Bekazur 2D is heel eenvoudig en de palen kunnen worden ingebetonneerd of
geïnstalleerd op voetstuk. Plaatsing op een hellend terrein is eveneens mogelijk.

Elegantie
Het decoratief motief van de Bekazur 2D afrastering is eenvoudig en esthetisch.
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    Kleuren 
Wit RAL 9010

Poorten
Vuurverzinkt en polyester geplastificeerd
- Ronde palen d.60 x 2,0 mm
- Inox regelbare scharnieren
- Veiligheidssluitsysteem. Te openen door twee

afzonderlijke handelingen simultaan uit te
voeren + cylinder met 3 sleutels. 

- Optioneel: Zelfsluitende scharnieren, bestaande
uit 2 scharnieren met geïntegreerde veer, die
de met de poort meegeleverde scharnieren
vervangen.

Poorten beschikbaar in 2 uitvoeringen:
- met in te betonneren poortpalen.
- poortpalen met aangelaste voetplaten voor

installatie op betonnen vloer.

ASSORTIMENT BEKAZUR 2D PANELEN

Hoogte afrastering 
mm

Afmetingen panelen
B x H mm

1196 983 x 1196

1196 2023 x 1196

ASSORTIMENT BEKAZUR 2D POORTEN

Hoogte van de  
afrastering mm

Paallengte 
mm

Poortbreedte  
mm

Paaldiameter 
mm

1196 1349 1215 60*

1196 1800 1215 60**

* Met 2 palen diam. 60 x 2,00 mm met aangelaste voetplaten voor installatie op betonnen vloer 
(4 beugels diam. 60 mm inbegrepen)

** Met 2 palen diam. 60 x 2,00 mm: te betonneren (4 beugels dia. 60 mm inbegrepen)

ASSORTIMENT BEKAZUR 2D PALEN

Hoogte afrastering 
mm

Paallengte 
mm

Type installatie

1196 1250 in voetstuk

1196 1600 te betonneren

Panelen
Bekazur 2D is een paneelsysteem gelast uit stevige verzinkte draden en 
achteraf geplastificeerd.
De zware draaddiameters zorgen voor een stevig paneel
- Horizontale en verticale draden: 8 mm.
- Afstand tussen 2 verticale draden: 65 mm.
- Minimum afstand tussen 2 horizontale steunpunten: 1100 mm

Palen
Ronde palen diam. 48 x 1,2mm voorzien van een 
dop. Verzinkt en wit (RAL 9010) geplastificeerd. 
Specifieke polyamide bevestigingsbeugels worden 
gebruikt voor de bevestiging van de panelen aan 
de palen. 

Voor installatie op een betonnen of tegelvloer: 
Aluminium geplastificeerd voetstuk diam. 48 mm. 

   Bedekkingsprocédé 
Panelen: Gelast uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt voorzien voor 
een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min. 100 microns).




