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Een unieke combinatie van 
design, vorm en kleur.
Bekafor Prestige is een exclusieve afsluiting omwille van zijn bijzon-
der hoge esthetische kwaliteiten. Door zijn unieke en innovatieve 
stalen bogen met decoratieve motieven, staat Bekafor Prestige voor 
het enige, echte alternatief voor smeedwerk. Maar dan wel budget-
vriendelijker. De stevige en duurzame panelen kunnen zowel op een 
muurtje als in volle grond geplaatst worden. Een assortiment enkele 
draaipoorten vervolledigt het Bekafor Prestige afsluitingssysteem.



Bekafor Prestige panelen en poorten zijn beschikbaar in twee 
coatings. U kunt kiezen voor de klassieke groene kleur of voor de 
metaalkleurige antraciet-look. Beide coatings zijn volledig onder-
houdsvrij. De dubbele horizontale draden maken het paneel daaren-
boven extra stevig en duurzaam.

2 innovatieve coatings in ware 
Betafence-kwaliteitstraditie.



Hoekklemmen 2 2 3 3per hoek

Beugels    2 2 3 3per paal

Voetstukken 1 1 1 -per paal

Muurklemmen 2 2 3 3

Palen       te betonneren (cm)

                         op voetstuk (cm)

110 130

11090 

150

130

170

-

Paneel         90 110 130 150

201,5

hoogte  (cm)

 breedte (cm)

G Groen       A Antraciet G A

Materiaallijst

G A G A G A

Betafence NV – Sales Benelux
Tel : 056 73 47 47 (België)
Tel : 078/642 92 20 (Nederland)
info.benelux@betafence.com

www.betafence.com
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Assortiment

Bekafor®Prestige-panelen zijn beschikbaar in 4 verschillende hoog-
tes, op 1 uniforme lengte (201,5 cm) en in de 2 kleuren groen en 
antraciet.

Bekafor® Prestige-poorten (enkele draaipoorten) zijn beschikbaar in 3 
hoogtes, breedte 100 cm en in 2 kleuren: groen en grijs antraciet.
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201,5 cm

 Paneel  Paal
   zie tekening A B C

   Hoogte   90 cm 110 cm 90 cm
 110 cm  130 cm 110 cm 
  130 cm 150 cm 130 cm 
 150 cm     170 cm  

A

103 cm

B

 Breedte                         Hoogte (A) 
  
 100 cm 110 cm
 100 cm 130 cm 
 100 cm 150 cm
 

Panelen

Poorten



1

Gemakkelijk zelf te 
installeren...

1

203 cm





  
  ... met de nodige  
 toebehoren

Bekafor Prestige laat zich makkelijk instal-
leren, ook door de doe-het-zelver. Daarvoor 
kan hij de Bekaclip-palen van 48 mm diameter 
gebruiken, alsook de Bekafor-beugels van de-
zelfde diameter. Naar keuze kan de afsluiting 
gemonteerd worden op een muurtje of een 
vloer, met behulp van het voetstuk (1) of met 
beton in de volle grond. Voor plaatsing tegen 
een muur zijn er aangepaste muurbevesti-
gingsstukken (2) voorzien. Voor het maken van 
hoeken is er een speciale hoekclips (3) nodig. 
Deze stukken worden afzonderlijk verkocht.
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Plaats ing b i j  ingekorte panelen


