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SYSTÉM  PANTANET 
 
 Systém oplocení ,který je tvořen svařovanou sítí v rolích 
instalovanou pomocí jednoduchých nerez spon na sloupky 
Bekaclip. Není nutné používat napínací dráty,vázací dráty, 
napínáky a další příslušenství obvyklé u klasických 
čtverhranných pletiv. 
 
Aplikace  
Parky, školy, zahrady, veřejné budovy, továrny a skladiště. 
 
Výhody: 
 
- Obdélníková či čtvercová síť s různými oky vyrobená z výše pevnostních drátů 
- Dvojice drátů ve vzdálenosti 25,4mm jako zpevňující lem na horní a spodní části role 
- Vodorovné dráty se zvlněním pro optimální vypnutí pletiva 
- Perfektní a rychlá instalace  
- Vysoký stupeň bezpečnosti  
- Optimální ochrana proti korozi --- svařovaná síť,pozinkovaná a poplastovaná s výbornými 

adhezními charakteristikami 
- Sloupky jsou pozinkované zevnitř i zvenku,pasivované a poplastované (konec sloupku je 

opatřen  plastickou krytkou 
 
1) Svařovaná síť: 
Svařované,elektricky odporově svařené v každém spoji,pozinkované a poplastované 
vypalovaným polyesterem. 
Barva:    zelená  RAL 6073, u Family 152cm také bílá RAL 9010  
Balení:   v rolích 25m, zatavených do smršťovací fólie ,na paletách   

 
2) Ocelové sloupky Bekaclip  
Svařované sloupky trubkovitého 
tvaru.Pozinkované uvnitř i zvenku – zinku 
min.275 g/m2 (oboustranně). Opatřené 
základní barvou a vypalovací polyestereovou 
barvou. V provedení rovné nebo se zahnutým 
ramenem pro natažení ostnatého drátu    
Sloupky Bekaclip jsou vybaveny upevňovací 
manžetou (přírubou) speciálního tvaru pro 
rychlé upevnění pomocí spon Bekaclip. 
Sloupky jsou dodávány s plastickou  
krytkou .Sloupky délky o cca 50cm delší se 
betonují ve vzdálenosti 2,8 – 3,0m. 
 
 

Rozměry sítě
Oko vodorovné svislé
(mm)

FAMILY 101,6 x 50,8 2,50 2,50 61 81 102 122 152* 183 203
SUPER 101,6 x 38 2,95 2,50 102 122 152 183 203
PROTECT 50,8 x 50,8 2,50 2,20 102 122 152 183 203
GARDEN 101,6 x 63,5 2,20 2,10 61 81 102 122 152
LIGHT 101,6 x 76,2 2,20 2,10 60 80 100 120 150

TYP Průměr drátů

(mm)

Standardní výšky
* - také bílá RAL 9010

(cm)

Rozměrová řada sloupk ů Bekaclip

ROVNÉ
Výška (cm) 44 48 60 70

150 x x
170 x x
200 x x
230 x x
250 x x
270 x x x
300 x x
325
350 x

310 x
325 x
360 x x

Průměr sloupk ů (mm)

SE ZAHNUTÝM RAMENEM
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3) Ocelové vzpěry – viz kruhové sloupky 
Ocelové vzpěry seříznuté pod úhlem 45° a opatřené krytkou se připevňují ke sloupkům pomocí 
hákového nerez šroubu a matky.Ocelové vzpěry se umísťují u rohových a koncových 
sloupků.Dále u sloupků,které jsou na zlomech linie oplocení a na rovné linii každých cca 25m. 
 
4) Spony Bekaclip 
Nerez spony ,které slouží k připevnění svařovaných sítí na manžetu sloupku Bekaclip. U 
koncových sloupků se chytá každé oko sítě u průběžných sloupků cca každé druhé až třetí oko. 
 


