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HoriZen® Prime

Composiet Systeem

Privacy Oplossingen
Moderne en milieuvriendelijke privacy omheining die gemakkelijk te
installeren en vrijwel onderhoudsvrij is.

Productdetail

KENMERKEN & TROEVEN

Prime

De natuurlijke uitstraling van hout met de voordelen van kunststof
WPC (Wood Plastic Composite) combineert het warme gevoel van hout met het geringe onderhoud en
de stevigheid van gerecycleerde kunststof. HoriZen is weerbestendig, extreem duurzaam en rot of
versplintert niet. De nieuwe fijne korrellook is mooi, modern en gemakkelijk schoon te maken.
Totaaloplossing
Composiet paneelplaten, inox decoratieve paneelplaten, aluminium palen met toebehoren, en de
voorgemonteerde HoriZen enkele draaipoort zijn alles wat u nodig heeft om uw privacy afrastering
te installeren.
Eenvoudige installatie
HoriZen componenten zijn speciaal ontworpen om de installatie eenvoudig te maken. De paneelplaten
schuiven probleemloos in de palen en het tand & groef ontwerp zorgt ervoor dat de paneelplaten netjes
in elkaar passen. De hoogte van de omheining kan eenvoudig worden aangepast in stappen van 150
mm en het composietmateriaal kan ter plekke op de gewenste breedte worden gezaagd. Bekijk onze
installatievideo op onze website om te zien hoe eenvoudig het is om de omheining te installeren.
Combineer unieke elementen om uw eigen look te ontwerpen
Wees uw eigen ontwerper en tuinarchitect. HoriZen Prime bestaat uit verschillende moderne
elementen die u kunt gebruiken om een afrastering te creëren die net zo uniek is als u. Kies uit
verschillende kleuren, decoratieve paneelplaten en gebruik zelfs uw eigen materialen.

Toepassingen

Functionaliteiten

HoriZen composiet paneelplaten assortiment

Technische informatie

HoriZen Prime composiet
-

- WPC (Wood Plastic Composite) geëxtrudeerde paneelplaten gemaakt uit
98% gerecycleerde materialen.
- 100% recycleerbaar
- 10 jaar garantie (zie ons kwaliteitsbeleid)
- De paneelplaten kunnen makkelijk ter plaatse op de gewenste breedte
worden gezaagd.
- Gewenste afrasteringshoogte kan eenvoudig worden verkregen in stappen
van 150 mm en met behulp van kortere palen
- Extra lange aluminium palen (2980 mm) zijn beschikbaar voor installatie
op hellingen

Geëxtrudeerde WPC paneelplaten, met tand & groef principe
Kleuren: antraciet & amandelbruin
Paneelplaat: hoogte x lengte: 150 x 1780 mm
Paneelplaten bestaan uit 2 volle, effen zijden
1 verpakking bevat 12 paneelplaten (1 omheiningspaneel van 1800 x
1800 mm), top & onderprofiel in aluminum en antraciet gecoat (RAL
7016 structuurcoating.)

Decoratieve opties
Kies uit twee decoratieve paneelplaten om uw ontwerp te personaliseren en
te zorgen voor een doorkijk in de omheining:
Palen & bevestiging
HoriZen paal
HoriZen Aluminum palen (70x70x2mm) zijn speciaal
ontworpen voor een eenvoudige en probleemloze installatie
en om aan elke installatievereiste te voldoen.
Beschikbaar in 3 lengtes.
- voor installatie op voetplaat / lage afrasteringshoogte (1925 mm)
- voor installatie in beton (2400 mm)
- voor installatie in beton + hellend terrein (2980 mm)

Classic

Modern

- In inox
- Afmeting: 150 x 1780 mm
- Inclusief aluminum adapterprofiel (20x20x1800 mm)HoriZen Gates
HoriZen Poorten
- Het HoriZen afrasteringssysteem kan eenvoudig gecombineerd worden
met enkele en dubbele HoriZen poorten.

Ontwerp uw eigen unieke omheining
Door verschillende kleuren, decoratieve paneelplaten en adapterprofielen te combineren, kunt u uw eigen omheining creëren die in uw omgeving perfect past.

H: 0,6M TOT 1,80M

HORIZEN PRIME ASSORTIMENT

Type

HoriZen
Prime

Kleur Paneelplaten

Aluminum Top- &
onderprofiel
beschikbare kleuren

Standaard paneel
afmeting (breedte x hoogte)
mm

Antraciet RAL 7016 S

1800 x 1800

Antraciet
Amandelbruin

Compatibele palen Paalafmetingen in mm
Paneel componenten

12 paneelplaten van 150 x 1780 mm+
Aluminum top- & onderprofiel

Omheiningshoogte
mm

1800

HoriZen Aluminium Paal
In te betonneren
mm

Op voetplaat
mm

70/70/2/2400

70/70/2/1925
paallengte 2980 mm (voor hellende
terreinen & in combinatie met een
betonnen plaat)
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