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Screeno® Line
Privacy Oplossingen
Modulaire en effectieve oplossing om meer privacy te creëren. Het 
privacysysteem is compatibel met 3D paneeltypes : Bekafor en Nylofor.

TROEVEN

Esthetiek en privacy 
Het privacy assortiment Screeno® Line voor 3D panelen, biedt een stijlvolle dimensie aan uw 
afrasteringssysteem. Afhankelijk van de kleuren die u kiest, kunt u een moderne, discrete en 
functionele omheining creëren die privacy biedt in uw tuin.

Personaliseerbaar 
Screeno® Line privacy kits zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment van kleuren, 
passend bij de Bekafor® en Nylofor® paneelmodellen.

Verkrijgbaar in antraciet voor moderne woningen, of in natuurlijke tinten zoals licht hout, 
donker hout of groen, het Screeno® Line gamma laat u toe een oplossing te vinden voor elke 
behoefte.

Gemakkelijk te installeren 
Screeno® Line privacy systemen zijn eenvoudig te installeren omdat er geen 
speciaal gereedschap of schroeven nodig zijn.

Deze privacy oplossing kan worden aangebracht nadat de omheining is geplaatst, en de UV-
behandeling is onderhoudsvrij.
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Materiaal

• Latten gemaakt van geëxtrudeerd PVC, waarvan de unieke 
samenstelling een uitstekende rigiditeit en UV-stabiliteit biedt.

Compatibele paneelhoogtes

• Voor Bekafor panelen: 103 / 123 / 153 / 173 / 203 cm

• Voor Nylofor panelen: 103 / 123 / 153 / 173 / 193 / 203 / 243 cm

Samenstelling van een privacy kit -> Bekafor Screeno Line

• 1 kit = voor vulling van 1 paneel met breedte 2 m

• 1 kit bevat 38 verticale latten met breedte 44 mm, 2 smallere 
eindlatten van 31,10mm, 40 bevestigingsclips, een aantal horizontale 
trapeziumvormige latten in overeenstemming met het aantal 3D 
plooien van het paneel, een bovenprofiel met lengte 1965mm, te 
monteren bovenaan het paneel. 

Samenstelling van een privacy kit -> Nylofor Screeno Line

• 1 kit = voor vulling van 1 paneel met breedte 2,5 m

• 1 kit bevat 48 verticale latten met breedte 44 mm, 2 smallere 
eindlatten van 31 mm, 50 bevestigingsclips, een aantal horizontale 
trapeziumvormige latten in overeenstemming met het aantal 3D 
plooien van het paneel, twee bovenprofielen met lengte 1230mm, te 
monteren bovenaan het paneel met een verbindingsstuk.

Opmerking

Wanneer men een omheining voorziet van een privacyinvulling, dient

specifieke aandacht besteed te worden aan het paaltype en de

installatiewijze (veiligheidsredenen). 

Bekafor Screeno Line
Privacylatten in PVC, beschikbaar in 3 standaardkleuren:
• groen
• antraciet
• imitatie houtlook (licht)
 
Compatibel met panelen van 2 m breed:
• Bekafor Classic

Nylofor Screeno Line
Privacylatten in PVC, standaard beschikbaar in: 
• groen,
• antraciet
• lichte en donkere houtlook

Compatibel met panelen van 2,5 m breed:
• Nylofor 3D
• Nylofor 3D Essential
• Nylofor 3D Light

Installatie
De horizontale en verticale latten kunnen makkelijk in het paneel 
geschoven worden. De verticale latten kunnen bevestigd worden aan 
de onderste horizontale draad van het paneel, door middel van clips 
(inbegrepen in de verpakking) en zonder gereedschap. 

Het specifieke profiel van de horizontale latten kan in 2 richtingen 
gemonteerd worden, welke toelaat deze te combineren met de 
verschillende paneeltypes. Een topprofiel zorgt voor de perfecte afwerking.

Bekijk onze installatievideo’s op het Betafence YouTube kanaal.


