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Panofor

Panofor Staalmat omheining
Panofor is een gelaste staalmat met een standaard lengte van 2.5 meter en is 
opgebouwd uit verticale stalen stangen met een diameter van 5 of 6 mm en 
dubbele horizontale stangen met een diameter van 6 of 8 mm. Deze stangen 
zijn bij elke intersectie aan elkaar vastgelast, waardoor men een zeer stevige 
mat bekomt.

De Panofor staalmat is verzinkt en voorzien van een polyester coating, waardoor 
ze uitstekend beschermd is tegen corrosie. De Panofor staalmat is verkrijgbaar 
in de verschillende standaard kleuren van Kopal.

Voor het plaatsen van de Panofor staalmatten worden vierkante of rechthoekige 
palen gebruikt, met speciale bevestigingsklemmen die geringe beweging van de 
staalmat toelaten. Op deze manier kan de mat onder invloed van temperatuur 
en zonlicht uitzetten of inkrimpen, zonder te vervormen.
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Palen
Stalen buispalen met afdekkap in PVC. Deze paal is 
optioneel te verkrijgen met een opstand onder 45° en/
of op voetplaat. De palen worden verzinkt en gecoat in 
een standaard Kopal kleur. Voor het bevestigen van de 
Panofor panelen kan men kiezen uit een voorgemonteerde 
kunststof bevestigingsklem met M8 insert, montage 
met kunststof plaatje en M8 bout of naakte paal met 
beugelbevestiging.

Panofor staalmatten
Staalmat met een standaard lengte van 2.5 meter en 
mazen van 50 x 200 mm. De horizontale draden zijn 
dubbel uitgevoerd en hebben een diameter van 6 of 8 
mm, de verticale draden zijn enkelvoudig uitgevoerd en 
hebben een diameter van 5 of 6 mm. Panofor bestaat 
dus in 2 varianten:
• Panofor 6/5/6
• Panofor 8/6/8
De staalmat is chemisch voorbehandeld en voorzien van 
een polyestercoating.  Panofor staalmatten en palen zijn 
verkrijgbaar in  de standaard kleuren van Kopal. Andere 
kleuren zijn mogelijk op aanvraag. Panofor klem Panofor beugel
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60/40/2 
verlengd 

3 1.20 0.63

60/40/2 
met  

voetplaat

3 0.65 0.63

3 1.40 0.83 3 0.85 0.83

4 1.60 1.03 4 1.05 1.03

4 1.80 1.23 4 1.25 1.23

5 2.00 1.43 5 1.45 1.43

6 2.40 1..63 6 1.65 1.63

6 2.60 1.83 6 1.85 1.83

7 2.80 2.03 7 2.05 2.03

7 3.30 2.43 7 2.45 2.43

STANDAARD KLEUREN RAL CODE

mosgroen RAL 6005

dennengroen RAL 6009
steengrijs RAL 7030
kwartsgrijs RAL 7039
antracietgrijs RAL 7016
puur wit RAL 9010
gitzwart glanzend RAL 9005bl
gitzwart mat RAL 9005m
Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik 
altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Alle informatie in deze productfiche is louter informatief en niet bindend. Kopal NV wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


