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Beveiligingsniveau FunctionaliteitenToepassingen

Zenturo® Classic
Paneelsystemen
Zenturo Classic is een professionele, ‘all in one’ en universele oplossing 
voor talloze hedendaagse afrasterings- en decoratieve toepassingen.

TROEVEN

Multitoepasbaar
Zenturo Classic is multitoepasbaar en kan gebruikt worden als alleenstaand paneel, als 
afrastering voor het creëren van privacy, als raster voor klimplanten. In combinatie met 
specifi eke compatibele Zenturo vullingen of toebehoren, speciaal voor dit systeem ontwikkeld, 
ontwerpt u dus een volstrekt unieke en persoonlijke Zenturo.

Innovatief design
Het strakke paneel, ontwikkeld voor en toepasbaar in de residentiële omgeving, combineert 
diverse maasgroottes en horizontale alternerende draden en geven het paneel extra stevigheid.
De standaardkleur antraciet grijs is stijlvol en sluit perfect aan bij de hedendaagse en moderne 
bouwstijlen. De talloze mogelijkheden om het paneel te personaliseren maken het paneel ook 
heel attractief.

Eenvoudige installatie
De Zenturo Classic panelen kunnen gecombineerd worden met de Bekaclippalen 
(te monteren met Bekafor beugels).
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ASSORTIMENT ZENTURO CLASSIC PANELEN

Hoogte van de afrastering
mm

Afmetingen panelen
B x H mm

Lengte paal te betonneren*
mm

Lengte paal in voetstuk te plaatsen
mm

Bekaclip palen 
aantal beugels per paal*

655 2005 x 655 1100 700 2

955 2005 x 955 1500 1100 2

1255 2005 x 1255 1700 1300 3

1555 2005 x 1555 2000 - 3

1705 2005 x 1705 2300 - 4

2005 2005 x 2005 2500 - 4

Poorten
Het Zenturo Classic systeem vormt een harmonieus geheel met de 
Zenturo draaipoorten.

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad, een adhesielaag wordt 
voorzien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag 
(min.100 microns).
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min.laagdikte 275 g/m², beide 
zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een 
adhesielaag aangebracht en polyester geplastifi ceerd (min.60 microns).

ASSORTIMENT ZENTURO PANEELINVULLINGEN

Pixels
B x H mm

Flexo Strip
B mm x Rollengte m

100 x 100 44 x 50

100 x 50 94 x 50

50 x 50 -

Metallic antraciet Antraciet

Kleuren
Metallic antraciet grijs BF7016M.
Andere kleuren op aanvraag.

Paneelvullingen
Het Zenturo Classic paneel kan worden gepersonaliseerd met verschillende 
unieke en eigentijdse invullingen. Gebruik aangepaste paaldiameters indien 
u Zenturo Classic volledig vult met strips.

Pixels
De Zenturo Pixels zijn in de massa gekleurde, 
polypropyleen stukken, perfect afgestemd op de 
maasafmetingen van de Zenturo Classic panelen en 
dus beschikbaar in 3 afmetingen: 100 x 100 mm / 
100 x 50 mm / 50 x 50 mm. De Pixels zijn inklikbaar 
op de horizontale en verticale draden van het paneel. 

                                   Zo maakt u eigen patronen of teksten en creërt u         
                                   een zeer persoonlijke afrastering. De pixels zijn    
                                   beschikbaar in antraciet grijs.

Flexo Strips
Het Zenturo Classic paneel kan eveneens geperso-
naliseerd worden met Flexo Strips. Beschikbaar in 
rollen van 50 m (te knippen op lengte), 2 breedtes 
(44 mm voor de mazen van 50 en 94 mm voor de 
mazen van 100 mm). De Flexo Strip kan horizontaal  

    en/of verticaal geweven worden in het Zenturo   
    Classic paneel. Verkrijgbaar in antraciet grijze kleur.

De invullingen kunnen toegepast worden:
- om de afrastering een uniek design te geven
- om een bepaald privacy niveau te creëren 
  (panelen kunnen volledig of half ingevuld worden)

De Zenturo Classic  panelen zijn vlakke panelen met een originele 
combinatie van 3 verschillende maasgroottes: 100 x 100, 100 x 50 en 
50 x 50 mm.De horizontale, alternerende draden bieden het paneel een 
extra stevigheid. De panelen hebben een breedte van 2005 mm en zijn 
beschikbaar in diverse hoogtes, van 655 tot 2005 mm.
Horizontale draaddiameter: 5,00 mm
Verticale draaddiameter: 4,15 mm

Palen en bevestiging

Bekaclip palen 
Zenturo Classic panelen kunnen worden 
geïnstalleerd met de metalen Bekaclippalen (zoals 
gebruikt voor de Bekafor Classic panelen). Deze 
palen zijn te monteren met de standaard Bekafor 
toebehoren.

Panelen

* Enkel voor installatie van een standaard Zenturo Classic paneel, rechte afsluiting met palen in beton. 
   Voor installatie op een hellend vlak, met invulling of als gevulde wand, raadpleeg de montagehandleiding op www.betafence.be / www.betafence.nl

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco 
samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.
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