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Betafence, met kwaliteitsgarantie

Je tuin is meer dan het verlengstuk van je woning. 
Huis en tuin vormen samen een unieke leefwereld 
die we zo graag ‘onze thuis’ noemen. Een vertrouwd 
plekje waar we zorgeloos kunnen bewegen, in alle 
discretie en in alle veiligheid.

Met Betafence kies je voor de allerbeste kwaliteit en 
betrouwbare zekerheid. Dé garantie om jarenlang te 
genieten van de meest duurzame tuinoplossing. 

Of je nu kiest voor een klassieke of moderne 
afrastering, een aangepaste poort of een decoratief 
totaalconcept op maat, Betafence biedt je producten 
en oplossingen die beantwoorden aan de strengste 
kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen. 

Kwaliteit: een zeer concreet begrip
Door de sterkte van de groep met een wereldwijde 
aanwezigheid en technologisch leiderschap, kan 
Betafence investeren in totale kwaliteit in alle stadia 
van het productieproces. Het ISO-9001 certificaat 
(behaald in alle fabrieken) waarborgt dat de klanten 
altijd zeker zijn van de hoogste kwaliteit van de 
geleverde systemen.

Hoe wordt deze kwaliteit door Betafence 
geconcretiseerd?
Betafence geeft een garantie van maar liefst 10 jaar 
op de meeste consumentenproducten: Pantanet®, 
Bekaclip®-P, Zenturo®… Op Pantanet® Family en 
Bekafor® Classic zelfs 20 jaar garantie. Vraag de 
gedetailleerde voorwaarden aan uw Betafence 
verdeler.
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Pantanet®

KENMERKEN EN VOORDELEN

1.   Discrete en duurzame omheining, 100% transparant

2.  Vormt een mooi en afgerond geheel met Bekaclip-P palen 

  en bijhorende poorten

3.  Bakent perken, vijvers en waardevolle planten af en zorgt

  ervoor dat kinderen veilig en ongehinderd kunnen spelen 

4.  Eenvoudige installatie     

5.  Discreet in de tuin aanwezig     

•  maas: 10 x 5 cm  
•  horizontale draad: 2,50 mm 
•  verticale draad: 2,50 mm 
•  boven- en onderaan is het gaas 
     op 25,4 mm van de rand 
     versterkt met een tweede 
     zelfkantdraad
•  eveneens beschikbaar in
     antracietgrijs BF7016M 

•  maas: 10 x 5 cm  
•  horizontale draad: 2,10 mm
 •  verticale draad: 2,20 mm
•  bovenaan is het gaas op 25,4 mm 
  van de rand versterkt met een 
  tweede zelfkantdraad
• bepaalde hoogtes beschikbaar in 
 antracietgrijs BF7016M

• maas: 10 x 7,6 cm  
• horizontale draad: 2,10 mm
• verticale draad: 2,10 mm  

maas: 10 x 5 cm

maas: 10 x 5 cm

maas: 10 x 7,6 cm

Pantanet® Essential

Pantanet® Light

Pantanet® Family rolhoogte
(m)

rollengte
(m)

kleur art.code
5412298…

kleur art.code
5412298…

0,61 25 groen 054163 grijs 330755

0,81 10 groen 054132

0,81 25 groen 054170 grijs 330762

1,02 10 groen 054149 grijs 353846

1,02 25 groen 054187 grijs 330779

1,22 10 groen 054156 grijs 353853

1,22 25 groen 054194 grijs 330786

1,52 25 groen 054361 grijs 330793

1,83 25 groen 054378 grijs 330809

2,03 25 groen 054385 grijs 330816

rolhoogte (m) rollengte (m) kleur art.code 5412298…

0,60 10 groen 054286

0,60 25 groen 054309

0,80 10 groen 054293

0,80 25 groen 054316

1,00 10 groen 353907

1,00 25 groen 054330

1,20 10 groen 367515

1,20 25 groen 054347

1,50 25 groen 054354

rolhoogte
 (m)

rollengte 
(m)

kleur art.code 
5412298…

kleur art.code 
5412298…

0,61 10 groen 333008

0,61 25 groen 332902

0,81 10 groen 333015

0,81 25 groen 332919

1,02 10 groen 333022

1,02 25 groen 332926 grijs 332971

1,22 25 groen 332933 grijs 332988

1,52 25 groen 332940 grijs 332995

1,83 25 groen 332957

2,03 25 groen 332964
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1. 2.

afrasterings-
hoogte (m)

paal ø 
(mm)

paallengte
(m)

kleur art.code
5412298…

 0,60/0,80   38   1,20   groen  067545

 1,00   38   1,50   groen  067552

 1,20   38   1,70   groen  067569

 1,50   38   2,00   groen  067576

kleur paal ø
(mm)

steunpaal 
ø (mm)

art.code
5412298…

 groen   38   38  014082

 grijs   48   48  330823

2 cm

5 cm

kleur art.code
5412298…

 groen  032895

 grijs  330830

art.code
5412298…

169041

art.code
5412298…

169058

Ontrol 1 à 2 m. Plaats het 

gaas in het midden van de 

eerste maas voor de neus 

van de beginpaal. Maak elke 

horizontale draad vast met een 

clip.

Rol het gaas uit tot de 

eindpaal. Span het gaas 

met de spanvork op  

(± halve hoogte van de 

eindpaal).

INSTALLATIE PANTANET®

TOEBEHOREN

Bekaclip®-P Palen

• palen van kunststof,
 versterkt met oliegeharde staaldraden
• voorzien van gaasbevestigingsstrip 

 voor bevestiging van het 

 Pantanet gaas d.m.v. 

 kunststof clips

• te gebruiken als hoek-, 

 tussen- of steunpaal

• kleur: groen RAL6005

kunststof

oliegeharde 
staaldraad

Steunpaalbeugelset

• 2 sets per blister

Clips

• polyamide groen/grijs

• 50 stuks per blister

Cliptang Spanvork
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3. 4.

afrasterings-
hoogte (m)

paal ø 
(mm)

paallengte
(m)

kleur art.code
5412298…

 0,61   48   1,10   grijs  176568

 0,81/1,02  48   1,50   grijs  176599

 1,22   48   1,70   grijs  176605

 1,52   48   2,00  grijs  178791

 1,83   48   2,30   grijs  329483

 2,03   48   2,50   grijs  329490

breedte
(m)

hoogte
 (m)

afmeting 
tss palen 

(mm) 

afmeting 
center/
center
(mm) 

afmeting 
overmeten

(mm) 

kleur art.code
5412298…

kleur art.code
5412298…

 1,00   1,00   1050   1110    1170   groen  177091  grijs  343861

 1,00   1,20   1050   1110  1170    groen  177107  grijs  343847

 1,00   1,50   1050   1110   1170   groen  177114  grijs  343854

 1,00   1,80   1050   1110   1170   groen  325195  grijs  343830

Pantanet®

kleur paal ø
(mm)

steunpaal 
ø (mm)

art.code
5412298…

 groen   38   38  014082

 grijs   48   48  330823

Hou de spanning aan en 

maak 2 horizontale draden 

vast met een clip. Span op 

dezelfde manier onder- en 

bovenkant op.

Maak het gaas vast aan de 

tussenpalen door om de 20 à 

25 cm clips te plaatsen op de 

horizontale draden.

Bekaclip® Palen

Geprofileerde metalen palen van 
het Bekafor systeem, te combine-
ren met antracietgrijze Pantanet 
Family.

• Bekaclip palen ø 48 mm

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: antracietgrijs BF7016M

• gelast kader uit vierkante buis 
 met ingelast gelast gaas met 
 maas 10 x 5 cm en 
 draaddiameter 4 mm

Bekafor® Essential Enkele poort

• geleverd met 2 Bekaclip 
 poortpalen ø 60 mm, 
 1 doos met alle toebehoren  + 
 beugels ø 60 mm

• kleur: groen RAL6005, 
 antracietgrijs BF7016M
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Bekafor® Classic 

Bekafor® Classic Panelen

KENMERKEN EN VOORDELEN

1.  Veilige, duurzame en eenvoudig te installeren

  paneelafrastering, ook op een harde ondergrond

2.  Extra stevig, dankzij de horizontale versterkingen 

3.  Uitgerust met prikkels, als extra beveiliging tegen 

  ongewenste indringers (hoogte ≥ 1,5 m)   

4.  Compleet afrasteringssysteem, met enkele 

  en dubbele poorten    

• draadpanelen met horizontale versterkingen

• te bevestigen aan Bekaclip palen met Bekafor beugels

• verzinkt en geplastificeerd 

• maas: 10 x 5 cm  

• horizontale draaddiameter: 4,5 mm

• verticale draaddiameter: 4,0 mm

paneelhoogte 
(m)

paneel-
breedte (m)

kleur art.code
5412298…

kleur art.code
5412298…

0,63 2 groen 170672 grijs 329230

1,03 2 groen 170689 grijs 329247

1,23 2 groen 173970 grijs 329254

1,53 2 groen 170696 grijs 329261

1,73 2 groen 178289 grijs 329278

2,03 2 groen 178449 grijs 329285
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Bekafor® Classic

KENMERKEN EN VOORDELEN

1.  Veilige, duurzame en eenvoudig te installeren

  paneelafrastering, ook op een harde ondergrond

2.  Extra stevig, dankzij de horizontale versterkingen 

3.  Uitgerust met prikkels, als extra beveiliging tegen 

  ongewenste indringers (hoogte ≥ 1,5 m)   

4.  Compleet afrasteringssysteem, met enkele 

  en dubbele poorten    
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1. 2.Sla referentiepaaltjes op de 

uiteinden en de hoeken.  

Maak om de 202 cm een put. 

  

Leg het eerste paneel op 

de grond. Bevestig het 

paneel aan de eerste 2 

palen. 
5 cm

202 cm

202 cm

kleur art.code
5412298…

 groen  012095

 grijs  176650

kleur art.code
5412298…

 groen  013962

 grijs  176674

art.code
5412298…

012996

art.code
5412298…

013696

hoogte art.code
5412298…

 1,73 m  178326

 2,03 m  329353

TOEBEHOREN

INSTALLATIE BEKAFOR®

Bekaclip® Palen

•  Bekaclip palen ø 48 mm (ø 60 mm: 
in combinatie met Collfort latten)

•  verzinkt en geplastificeerd 

•  kleuren: groen RAL6005 /  
antracietgrijs BF7016M

Bekafor® 
Muurbevestiging 
•  inox
•  2 stuks/blister

Bekafor® 
Beugels
• in blister
• polyamide
•  6 stuks/blister

Bekafor® 
Voetstuk
• aluminium  

geplastificeerd

Bekafor®  
Hoekclips
• inox
•  10 stuks/blister

Bekafor® Collfort
• set voor Bekafor Classic
• houten latten voor 1 paneel 

Bekafor Classic van  
2 m breed, hoogte 173 cm  
of 203 cm

• 40 verticale latten
• 3 horizontale latten (1,73 m)  

4 horizontale latten (2,03 m)

afrasterings-
hoogte (m)

paal ø 
(mm)

paallengte
(m)

kleur art.code
5412298…

kleur art.code
5412298…

beugels  
per paal

Palen te betonneren

0,63 48 1,10 groen 014341 grijs 176568 2

1,03 48 1,50 groen 012149 grijs 176599 2

1,23 48 1,70 groen 060638 grijs 176605 3

1,53 48 2,00 groen 060645 grijs 178791 3

1,73 48 2,30 groen 060669 grijs 329483 4

2,03 48 2,50 groen 060676 grijs 329490 4

1,73 60 2,30 groen 060584 grijs 346008 4

2,03 60 2,50 groen 060591 grijs 346015 4

Palen te plaatsen in Bekafor voetstuk

0,63 48 0,70 groen 176926 grijs 176681 2

1,03 48 1,10 groen 014341 grijs 176568 2

1,23 48 1,30 groen 176711 grijs 176575 3

hoogte
Groen 

art.code
5412298…

Antraciet 
art.code
5412298…

Houtlook
licht 

art.code
5412298…

Houtlook 
donker 

art.code
5412298…

 1,03 m  369298 369144 369243 369199

 1,23 m  369281 369137 369236 369182

1,53 m 369274 369120 369229 369175

1,73 m 369267 369113 369212 369168

2,03 m 369250 369106 369205 369151

Bekafor® Screeno® Line
• set pvc latten voor Bekafor  

Classic panelen
• 1 set = vulling voor 1 Bekafor  

Classic paneel van 2 m breedte
• 40 verticale latten
• 2 neusprofielen voor hoogtes  

1,03 en 1,23 m
    3 neusprofielen voor hoogtes 

1,53 en 1,73 m
    4 neusprofielen voor hoogte  

2,03 m
• 40 clipsen
• 1 topprofiel
• Kleuren: groen, antraciet,  

houtlook licht en houtlook donker
 



9

3. Plaats het paneel en 

de palen in de putten. 

Voorzie 5 cm tussen 

paneel en grond.  

Stort droge beton rond 

de palen en stamp aan.

4.

202 cm

5 cm

202 cm

5 cm

Bevestig het paneel liggend aan 

de 3de paal. Plaats het paneel 

rechtop. Bevestig aan de 2de 

paal. Plaats de volgende panelen 

op dezelfde wijze.

Bekafor® Classic

• set voor Bekafor Classic
• houten latten voor 1 paneel 

Bekafor Classic van  
2 m breed, hoogte 173 cm  
of 203 cm

• 40 verticale latten
• 3 horizontale latten (1,73 m)  

4 horizontale latten (2,03 m)

Tips & tricks

Hellend terrein
Werk bij hoogteverschillen in 
trapvorm, voorzie wel bijkomende 
beugels.

Hoeken
Met speciale hoekclips kan de
afrastering in elke hoek worden 
geplaatst.

Muren

Met de inox muurbevestiging maak  
je de panelen vast aan een muur.  
De bevestigingsvijzen worden mee-
geleverd.

Voetstukken
De voetstukken kun je stevig 
vastschroeven op een betonnen 
ondergrond of op een laag muurtje.

Prikkels boven of onder
Plaats de panelen met de prikkels 
naar beneden voor een decoratieve 
afrastering. Plaats de prikkels naar 
boven voor meer veiligheid 
(bij hoogtes vanaf 150 cm).

Extra veiligheid
Door enkele schroeven van de beugels na plaatsing uit te boren, 
voorkom je demonteren door vandalen.

•  Bekafor Classic paneel is op het poortkader gelast 
(vanaf H 1,53 m: pinnen naar boven gericht)

• geleverd met 2 Bekaclip poortpalen, regelbare 
 scharnieren, slot en krukken met geïntegreerde 
 cylinder + beugels ø 60 mm om het Bekafor Classic 

paneel aan de poortpaal te bevestigen
• kleur: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

Bekafor® Classic Enkele draaipoort

•  Bekafor Classic paneel is op het poortkader gelast 

(vanaf H 1,53 m: pinnen naar boven gericht)

• geleverd met 2 Bekaclip poortpalen, regelbare 
 scharnieren, slot en krukken met geïntegreerde 

 cylinder, grondgrendel, grondplaat + beugels 

 ø 60 mm om het Bekafor Classic paneel aan de 

poortpaal te bevestigen

• kleur: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

Bekafor® Classic Dubbele draaipoort

breedte
(m)

hoogte
(m)

kleur art.code
5412298…

kleur art.code
5412298…

1,00 1,03 groen 175295 grijs 329292

1,00 1,23 groen 175301 grijs 329308

1,00 1,53 groen 175196 grijs 329315

1,00 1,73 groen 178302 grijs 329322

1,00 2,03 groen 178425 grijs 329339

breedte
(m)

hoogte
(m)

kleur art.code
5412298…

kleur art.code
5412298…

3,00 1,03 groen 175325 grijs 341829

3,00 1,23 groen 174809 grijs 341836

3,00 1,53 groen 175202 grijs 341843

3,00 1,73 groen 178319 grijs 341850

3,00 2,03 groen 178432 grijs 341867
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Zenturo® 

KENMERKEN EN VOORDELEN    
    

1.  Universeel afrasteringspaneel, all-in-one

  oplossing voor 1001 toepassingen

2. Uitgebreid assortiment toebehoren om de 

  Zenturo panelen naar wens te personaliseren

3.  Eenvoudig te installeren in combinatie met 

  Bekaclip palen en Bekafor beugels

4. Optimale stevigheid en lange levensduur,

  dankzij de specifieke, dubbele, alternerende 

  horizontale draden en de duurzame afwerking

5.  Bijhorende Zenturo poorten voor een 

  harmonieus afrasteringssysteem

• draadpanelen met gelaste ronde draden 

• dubbele, alternerende horizontale draden 

• te bevestigen aan Bekaclip palen met Bekafor beugels

• verzinkt en geplastificeerd   

• maas: 10 x 10 / 10 x 5 / 5 x 5 cm

• horizontale draaddiameter: 5,0 mm 

• verticale draaddiameter: 4,15 mm

• kleur: antracietgrijs BF7016M

Pixels

Personaliseer je omheining op een creatieve

manier met ‘klikbare plaatjes’ of pixels.

Zenturo® Panelen

Zenturo® Invullingen

Perfo & Flexo strips

Vul je omheining geheel of gedeeltelijk

met flexibele strips in kunststof (Flexo)

of geperforeerde strips (Perfo) in inox.

Schuif de strips moeiteloos in het

paneel dankzij de dubbele en 

alternerende horizontale draden.

paneel-
hoogte 

(m)

paneel-
breedte 

(m)

kleur art.code
5412298…

0,655 2 grijs 331905

0,955 2 grijs 331912

1,255 2 grijs 331929

1,555 2 grijs 331936

1,705 2 grijs 331943

2,005 2 grijs 331950



11

Zenturo® Super
       
 KENMERKEN EN VOORDELEN    

    

1.   Biedt nog meer vrijheid om je omheining naar 

  eigen believen in te vullen

2.   Te installeren met specifieke Zenturo palen 

  en bevestigingsklemmen voor gevulde wand

3.  Bijhorende Zenturo poorten voor een 

  harmonieus afrasteringssysteem

     

Zenturo® Super Panelen

• draadpanelen met gelaste ronde draden

• dubbele, alternerende horizontale draden

• te bevestigen aan Zenturo palen met 

   Zenturo klemmen

• verzinkt en geplastificeerd

• maas: 10 x 5 / 5 x 5 cm

• horizontale draaddiameter: 5,0 mm

• verticale draaddiameter: 4,15 mm

• kleur: antracietgrijs BF7016M

paneel-
hoogte (m)

paneel-
breedte 

(m)

kleur art.code
5412298…

0,655 2 grijs 365955

0,955 2 grijs 363593

1,255 2 grijs 363609

1,555 2 grijs 363616

1,705 2 grijs 357479

2,005 2 grijs 357486
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kleur art.code
5412298…

 groen  012095

 grijs  176650

kleur art.code
5412298…

 groen  013962

 grijs  176674

art.code
5412298…

012996

art.code
5412298…

013696

Maak putten van 

30 x 30 cm en 

50 cm diep.

Bevestig op de grond  

een paal aan beide zijden  

van het eerste paneel. Giet  

10 cm beton in de eerste 

twee putten.
202 cm*

x

x

* c/c putten: 202 cm bij gebruik van 
Bekaclip palen

1.

2.

INSTALLATIE ZENTURO®

1.

TOEBEHOREN

Bekaclip® Palen

•  Bekaclip palen ø 48 mm

•  verzinkt en geplastificeerd 

•  kleuren : groen RAL6005 /  
antracietgrijs BF7016M

Bekafor® 
Muurbevestiging 
•  inox
•  2 stuks/blister

Bekafor® 
Beugels
• in blister
• diameter 48 mm
• polyamide
•  6 stuks/blister

Bekafor® 
Voetstuk
• aluminium  

geplastificeerd
• diameter 48 mm

Bekafor®  
Hoekclips
• inox
•  10 stuks/blister

afrasterings-
hoogte (m)

paal ø 
(mm)

paallengte
(m)

kleur art.code
5412298…

kleur art.code
5412298…

beugels  
per paal

Palen te betonneren

0,65 48 1,10 groen 014341 grijs 176568 2

0,95 48 1,50 groen 012149 grijs 176599 2

1,25 48 1,70 groen 060638 grijs 176605 3

1,55 48 2,00 groen 060645 grijs 178791 3

1,70 48 2,30 groen 060669 grijs 329483 4

2,00 48 2,50 groen 060676 grijs 329490 4

Palen te plaatsen in Bekafor voetstuk

0,65 48 0,70 groen 176926 grijs 176681 2

0,95 48 1,10 groen 014341 grijs 176568 2

1,25 48 1,30 groen 176711 grijs 176575 3
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3. Installeer het paneel 

met de twee palen. 

Vul de putten verder 

met beton en stamp 

aan. Controleer of alles 

waterpas staat.

4. Bevestig een 2de paneel aan 

een 3de paal en installeer die 

in een volgende put en vul 

deze. Bevestig dit paneel aan 

de 2de paal. Herhaal deze 

stappen.

Zenturo®

Bekafor® 
Muurbevestiging 
•  inox
•  2 stuks/blister

breedte
(m)

hoogte
(m)

afstand  tussen 
poortpalen

(mm)

kleur art.code
5412298…

1,00 0,955 1090 grijs 332179

1,00 1,255 1090 grijs 332186

1,00 1,555 1090 grijs 332193

1,00 1,705 1090 grijs 332209

1,00 2,005 1090 grijs 332216

breedte
(m)

hoogte
(m)

afstand  tussen 
poortpalen

(mm)

kleur art.code
5412298…

3,00 0,955 3034 grijs 332223

3,00 1,255 3034 grijs 332230

3,00 1,555 3034 grijs 332247

3,00 1,705 3034 grijs 332254

3,00 2,005 3034 grijs 332261

Zenturo® Enkele draaipoort

• kader gelast uit vierkante buis 40 x 40 mm 

• Zenturo paneel is op het poortkader gelast

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• geleverd met 2 poortpalen, 1 doos toebehoren 

met slot, krukken, poortaanslag en scharnieren 

+ beugels ø 60 mm om Zenturo paneel aan de 

poortpaal te bevestigen

• kleur: antracietgrijs BF7016M

• kader gelast uit vierkante buis 40 x 40 mm

• Zenturo paneel is op het poortkader gelast

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• geleverd met 2 poortpalen, 1 doos toebehoren 

met slot, krukken, poortaanslag en scharnieren, 

grondgrendelsysteem + beugels ø 60 mm om 

Zenturo paneel aan de poortpaal te bevestigen

• kleur: antracietgrijs BF7016M

Zenturo® Dubbele draaipoort
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art.code 
5412298…

332452

art.code
5412298…

332704

art.code
5412298…

332445

40 cm60 cm

50 à 70 cm

203 cm (C/C)
Plaats een paal in de eerste put en 

giet er een beetje beton in. Bevestig 2 

evenwijdige panelen op de paal met

Zenturo bevestigingsklemmen en 

specifieke bevestigingsbouten.  
 

Ondersteun de panelen aan het andere  

uiteinde met een steen of houtblokje. 

Controleer of alles mooi horizontaal en 

loodrecht staat. Vul de eerste put 

volledig met beton. 

Maak putten van minimum 

40 x 60 cm en 50 tot 70 cm diep 

(naargelang de wandhoogte) 

op een afstand van c/c 203 cm. 

Voorzie een sleuf van minimum 

5 cm diep tussen de putten. 

De breedte van de geul moet 

minstens gelijk zijn aan de breedte 

van de Zenturo paal (120 mm). 

Vul de sleuf met beton, grind, 

puingranulaat, gestabiliseerd 

zand, klinkers, oude tegels… TIP 

Hou de afstand tussen de onderkant 

van het paneel en de opgevulde sleuf 

zo klein mogelijk.

INSTALLATIE ZENTURO® SUPER GEVULDE WAND

1. 2.

TOEBEHOREN
• rechthoekige palen 120 x 40 mm

• voor gevulde wand

• met inserts M6 aan beide zijden

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• Zenturo/Zenturo Super panelen d.m.v. 

specifieke spinklemmen te monteren op 

deze palen

• kleur: antracietgrijs BF7016M

• zie specifieke installatieinstructies indien 

gebruikt als gevulde wand (Zenturo 

brochure of http://safety.zenturo.net)**

** De vulling van de Zenturo Super wand moet :
 - drukvast zijn, zodat deze minimaal kan bewegen en/of    
   verbrokkelen en niet constant moet worden bijgevuld
 - vorstvrij zijn

• *paallengtes 2,40 m en 2,70 m zijn voorzien van extra inserts om een 

alternatieve, eenvoudiger installatie mogelijk te maken. (2 panelen 

boven elkaar te monteren)

 paallengte 2,40 m = panelen 955 mm + 655 mm

   2,70 m = panelen 955 mm + 955 mm

Zenturo® Palen voor gevulde wand

Zenturo® Bevestigingsklemmen Zenturo® Afdekpaneel

• uit staaldraad

• draaddiam. 2,90 mm

• Zincalu Super

• 25 st/blister

Zenturo®

Afstandshouders
• metalen spinklemmen

• verzinkt en polyester  

geplastifieerd

• te bevestigen op de paal d.m.v. 

inox zeskant veiligheidsbouten 

M6 x 40 en inox rondsels M6

• kleur: antracietgrijs BF7016M

• 28 st/blister

• paneel, ronde gelaste draden

• verzinkt en polyester geplastifieerd

• maas: 115 x 50 mm

• paneellengte: 1900 mm

• kleur: antracietgrijs BF7016M

• te bevestigen tussen de Zenturo

    panelen met: Fortinet clips of

    Zenturo afstandshouders of binddraad

afrasterings-
hoogte (m)

paal
sectie
(mm)

paallengte
(m)

kleur art.code
5412298…

spin- 
klemmen/

paal

0,655 120 x 40 1,10 grijs 332384 2 x 3

0,955 120 x 40 1,50 grijs 332391 2 x 4

1,255 120 x 40 1,70 grijs 332407 2 x 5

1,555 120 x 40 2,00 grijs 332414 2 x 6

1,705 120 x 40 2,40* grijs 332421 2 x 6 (*2 x 7)

2,005 120 x 40 2,70* grijs 332438 2 x 7 (*2 x 8)
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Zenturo® Super

1a

1b

2a

2b

Plaats de tweede paal in de tweede put 
en giet er een beetje beton in. Bevestig 
simultaan panelen 1a en 2a (voorzijde) 
op de tweede paal met spinklemmen.

Bevestig vervolgens panelen 1b en 2b 
(achterzijde) aan de tweede paal. 

Ondersteun de panelen met een steen
of houtblokje. Controleer of alles mooi 
horizontaal en loodrecht staat. Vul de 
tweede put volledig met beton. Ga zo verder.

Gebruik enkel de rechthoekige Zenturo 
palen met dwarsdoornede 120 x 40 mm / 
wanddikte 2 mm en de bijhorende Zenturo 
bevestigingsklemmen. Overschrijd nooit de 
maximum hoogte van de wand: 200 cm!

Monteer 2 panelen evenwijdig 
boven elkaar:

• Bevestig de onderste panelen evenwijdig     
 op de palen. 
• Vul dit gedeelte met lavastenen, keien… 
• Bevestig de bovenste panelen evenwijdig
 op de palen. 
• Vul het bovenste gedeelte. 
• Bevestig het afdekpaneel bovenaan.

Mogelijke combinaties:
1. Voor H 1,70m :
     Paallengte 2,40m =
     panelen H 955 + 655 mm
2. Voor H 2,00m :
    Paallengte 2,70m =
    panelen H 955 + 955 mm

ALTERNATIEVE INSTALLATIE 
VOOR EEN MAKKELIJKE VULLING

3.

Zenturo®

Afstandshouders

Zenturo® Enkele draaipoort

• kader gelast uit vierkante buis 40 x 40 mm 

• Zenturo paneel is op het poortkader gelast

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• geleverd met 2 poortpalen, 1 doos toebehoren 

met slot, krukken, poortaanslag en scharnieren 

+ beugels ø 60 mm om Zenturo paneel aan de 

poortpaal te bevestigen

• kleur: antracietgrijs BF7016M

• kader gelast uit vierkante buis 40 x 40 mm

• Zenturo paneel is op het poortkader gelast

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• geleverd met 2 poortpalen, 1 doos toebehoren 

met slot, krukken, poortaanslag en scharnieren, 

grondgrendelsysteem + beugels ø 60 mm om 

Zenturo paneel aan de poortpaal te bevestigen

• kleur: antracietgrijs BF7016M

Zenturo® Dubbele draaipoort

breedte
(m)

hoogte
(m)

afstand  tussen 
poortpalen

(mm)

kleur art.code
5412298…

1,00 0,955 1090 grijs 332179

1,00 1,255 1090 grijs 332186

1,00 1,555 1090 grijs 332193

1,00 1,705 1090 grijs 332209

1,00 2,005 1090 grijs 332216

breedte
(m)

hoogte
(m)

afstand  tussen 
poortpalen

(mm)

kleur art.code
5412298…

3,00 0,955 3034 grijs 332223

3,00 1,255 3034 grijs 332230

3,00 1,555 3034 grijs 332247

3,00 1,705 3034 grijs 332254

3,00 2,005 3034 grijs 332261



Tuintoebehoren 

• verzinkte, gelaste en geplastificeerde panelen 

• horizontale draaddiameter: 2,95 mm 

• verticale draaddiameter: 2,95 mm 

• maas: 5 x 5 cm 

• kleur: groen BF6073 

• ronde paal met metalen T-stuk, 
 voorzien van 4 gaten voor waslijndraad

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: groen RAL6005

 kleur: zwart RAL9005

Tuinwaspaal

• type D34

• geplastificeerd

• kleur: wit RAL1088

Waslijndraad D34

draad ø  
(mm)

rollengte 
(m)

art.code 
5412298…

 3,40   30  010268

• type MC 34

• 7 x 4 x 0,175 mm

• geplastificeerd

• kleur: doorschijnend groen RAL8062

Betafence producten verkrijgbaar bij uw dealer.

Waslijnkabel MC 34

draad ø
(mm)

rollengte
(m)

art.code 
5412298…

 3,40   30  011531

 3,40   60  011555

Arcoflor® Panelen voor klimplanten met Panofix® bevestiging1. 1.

2.
2.

re
f. 
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Arcoflor 
Panelen

Panofix

hoogte (m) breedte (m) art.code 5412298…

0,61 1,52 014846

0,81 1,52 014853

1,02 1,52 014860

groen 6 st/zakje 034257

paallengte 
(m)

breedte 
(m)

kleur art.code 
5412298…

2,45 0,585 groen 014754

2,45 0,585 zwart 356960
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