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BETAFENCE (dawniej BEKAERT Fencing) oferuje komplekso-

we rozwi zania systemowe w zakresie zabezpieczenia i kon-

troli dost pu ka dego typu obiektu: od ogrodów i posesji

prywatnych, szkó  i obiektów sportowych, parków i obiek-

tów u yteczno ci publicznej, poprzez centra logistyczne, fa-

bryki, elektrownie, trakcje kolejowe i tramwajowe a  po lot-

niska, wi zienia i obiekty wojskowe.

Ogrodzenia systemowe BETAFENCE zosta y opracowane

i zaprojektowane tak, aby spe nia  wszelkie wymogi wy-

trzyma o ci i solidno ci ogrodzenia. BETAFENCE oferuje

pe n  obs ug  w zakresie dostawy i monta u poprzez

sie  autoryzowanych instalatorów oraz 10-letni  gwa-

rancj  na systemy ogrodzeniowe.

Mark  BETAFENCE wyró niaj :

pe na oferta systemów ogrodzeniowych

szeroka gama zastosowa

ró norodno  wysoko ci i rozmiarów oczek

doskona a jako  i zabezpieczenie antykorozyjne

certyfikat ISO 9001:2000 o numerze BVQI 154 53

lekko , atwo  transportu i monta u

nowoczesno  i innowacyjno , wysokie walory 

estetyczne

trwa o  i d ugi okres u ytkowania

staranna obs uga i doradztwo techniczne

dba o  o komfort i bezpiecze stwo ycia ludzi oraz

rodowisko naturalne

Systemy paneli ogrodzeniowych dla 

budownictwa jednorodzinnego:

BEKAFOR PRESTIGE I DECOFOR - dekoracyjne systemy

ogrodzeniowe o wysokich walorach estetycznych, sta-

nowi ce idealn  alternatyw  dla ogrodze  kutych.

NYLOFOR MEDIUM i NYLOFOR 3D – systemy zgrzewa-

nych paneli z charakterystycznym profilowaniem, za-

pewniaj cych doskona e zabezpieczenie zarówno

obiektów mieszkalnych jak i przemys owych.

Systemy ogrodze  z siatki zgrzewanej:

SYSTEM PANTANET – trwa e, praktyczne, nowoczesne

i estetyczne rozwi zanie dla prywatnych ogrodów, par-

ków, szkó , budynków u yteczno ci publicznej oraz

obiektów sportowych i budynków przemys owych.

System oferowany jest w wersjach LIGHT, GARDEN, FAMILY

i PROTECT, które ró ni  si  wielko ci  oczek siatki i grubo ci

drutu. System s upków BEKACLIP gwarantuje szybki i prosty

monta  za pomoc  minimalnej ilo ci akcesoriów.

BRAMY I FURTKI

Do ka dego systemu ogrodzeniowego BETAFENCE zapew-

nia poza monta em na dostosowanych s upach równie

szeroki asortyment systemowych furtek i bram, np.

FORTINET, BEKAFOR GARDEN, BEKAFOR CLASSIC,

BEKAFOR PRESTIGE i DECOFOR, NYLOFOR 3D oraz

ROBUSTA a tak e BRAMY SAMONO NE Z AUTOMATYK .

Wi cej informacji o ogrodzeniach i innych produktach

firmy BETAFENCE oraz ich szerokim zastosowaniu na

stronie internetowej www.betafence.com

BETAFENCE Sp. z o.o.

ul. D bowa 4, 47-246 Kotlarnia

tel. 077 40 62 200, faks 077 48 25 000, 48 25 007 

www.betafence.com

Systemy ogrodzeniowe
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