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Modne ogrodzenia w harmonii z domem i ogrodem

System
Horizen

System
Zenturo
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Murki
gabionowe

3 TRENDY NA RYNKU OGRODZEŃ

Świat systemów ogrodzeniowych, tak jak inne dziedziny
architektury, kieruje się modami kreowanymi przez gusta
Klientów i pomysłowość producentów. Od kilku sezonów
coraz popularniejsze stają się trzy rodzaje ogrodzeń, które,
oprócz bezpieczeństwem, kuszą także innymi walorami.

1. Horyzontalne
Systemy ogrodzeniowe, których główną częścią są panele

wysokim stopniem nieprzezierności, a przy tym są nie-

o poziomym (horyzontalnym) układzie paneli to dosko-

zwykle eleganckie.

nały wybór dla osób ceniących prywatność. Cechują się

Przykład: panele Betafence Horizen

2. Naturalne i ekologiczne
Być bliżej natury i dbać o środowisko – to marzenie wielu

lub naturalne. Doskonałym przykładem są murki gabiono-

mieszkańców. Dlatego tak popularne stają się ogrodzenia,

we, które wypełnia się np. drewnem lub szkłem.

których elementem mogą być materiały recyklingowane

Przykład: murki gabionowe Betafence Zenturo

3. Proste i z pomysłem
Coraz więcej osób ceni sobie przemysłową prostotę, którą

grodzone są panelami spotykanymi wcześniej przy zakła-

można w kreatywny sposób upiększyć, dodając wypeł-

dach przemysłowych, albo terenach miejskich.

nienia. Z tego powodu na prywatne posesje coraz częściej

Przykład: panele Betafence Zenturo z wypełnieniami
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SYSTEM OGRODZENIOWY HORIZEN
– PIĘKNO I BEZPIECZEŃSTWO

System ogrodzeniowy Horizen jest dedykowany przede wszystkim posesjom prywatnym i osiedlom
mieszkaniowym. Zdecydowanie wyróżnia się spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku.
Jego główne cechy to:

• niska przezierność – dzięki poziomemu układowi szczebli zapewnia mieszkańcom poczucie prywatności
• wysoki poziom bezpieczeństwa – szczeble paneli Horizen są oddalone od siebie o jedyne 15 mm,
co uniemożliwia wspinaczkę i daje pewność ochrony terenu

• równa linia ogrodzenia – Horizen dostępny jest jako pełny system, złożony z elementów o identycznej
•

wysokości, dzięki czemu tworzy ogrodzenie o równej linii
trwała powłoka – elementy systemu, wykonane z ocynkowanej stali, są pokryte proszkiem
poliestrowym, gwarantującym długoletnią wytrzymałość

• szeroki wybór – system można dopasować do każdej posesji, dzięki wielu dostępnym kolorom
(standardowym i na indywidualne zamówienie) oraz rozmiarom

• atrakcyjna cena – koszt zakupu systemu Horizen jest znacznie niższy niż w przypadku konkurencyjnych
rozwiązań, dostępnych na polskim rynku

KOLORY:

1. standardowe: szary RAL 7030, zielony RAL 6005, czarny RAL 9005, biały RAL 9010,
antracytowy RAL 7016
2. niestandardowe: RAL 9006, BF7016M, RAL 7021, RAL 7039, RAL 7040, RAL 8016, RAL 8017,
RAL 8019, RAL 9007, BF7016S
3. inne kolory palety RAL dostępne na zamówienie
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MODNE PANELE HORIZEN

Panele Horizen o poziomym układzie szczebli zapewnią grodzonej posesji
bezpieczeństwo, a jej mieszkańcom poczucie prywatności oraz estetykę.

Rama i wypełnienie
Rama panelu wykonana jest ze stalowych profili spawanych o wymiarach 60x40 mm. Wypełniona jest stalowymi profilami 80x20 mm, zamocowanymi w odległości 15 mm od siebie.

Najwyższa jakość materiałów
Panele Horizen zapewniają długoletnie użytkowanie, trwałość i odporność na zniszczenia. Wszystko to dzięki zastosowanej technologii ocynkowania oraz powlekania proszkiem poliestrowym.

Słupy do systemu Horizen
Dołączone do paneli słupy stalowe o przekroju 80x80 mm charakteryzują się gwintowanymi otworami wykonanymi
metodą Flow–Drill. Można je montować zarówno w betonowej podmurówce, jak i bez niej.

WYMIARY:
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• wysokość: od 1085 do 1940 mm
• szerokość 2400 mm

WYGODNE BRAMY
SKRZYDŁOWE I PRZESUWNE HORIZEN
Nowa linia ogrodzeń Betafence umożliwia Klientom wybór spośród kilku rodzajów bram.
Wszystkie zapewniają doskonałe bezpieczeństwo oraz poczucie prywatności. Razem z panelami
Horizen tworzą estetyczną, równą linię.

• dostępne jako furtki lub
bramy dwuskrzydłowe

• skrzydło wykonane

jest ze stalowej ramy
(profile 60x40 mm) oraz
poziomego wypełnienia
(profile 80x20 mm)

• słupy do furtek

o przekroju 80x80 mm

• słupy do bram

dwuskrzydłowych
o przekroju 120x120 mm

• furtki dostępne są

w wersji ręcznej lub
z elektrozaczepem

• bramy dwuskrzydłowe w wersji manualnej lub przygotowanej pod automatykę
• bramy dwuskrzydłowe ręczne wyposażone w rygiel
• bramy dwuskrzydłowe dostarczane są w komplecie z ogranicznikiem
WYMIARY:

• wysokość: od 1085 do 1940 mm
• szerokość:
o furtki: 1130 i 1330 mm,
o bramy: 4030, 4530 i 5030 mm
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BRAMY PRZESUWNE

• skrzydło wykonane jest ze stalowej ramy
(profile 60x40 mm) i wypełnienia

(profil 120x120 mm) oraz końcowym portalowym

(profile 80x20 mm)

(profil 80x80 mm)

• szyna ma wymiary 120x100 mm
• wszystkie modele posiadają dwa wózki nośne
oraz rolkę prowadzącą

• są wyposażone w system geometrii, który umożliwia
łatwe poziomowanie

WYMIARY:
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• montuje się je na dwóch słupach: prowadzącym

• wysokość: od 1085 do 1940 mm
• światło wjazdu: 4000, 4500 i 5000 mm

• dostępne są w wersji ręcznej i przygotowanej
pod automat

• model ręczny posiada zamek hakowy z wkładką
patentową, a przygotowany pod automat – stalową
listwę zębatą

Polacy pokochali murki
gabionowe!
Ich funkcjonalność i niezwykle
atrakcyjny oryginalny
wygląd sprawiają, że coraz
częściej goszczą na posesjach
prywatnych. Co sprawia,
że są one tak popularne?

• oryginalny wygląd

FUNKCJONALNE MURKI
GABIONOWE ZENTURO
Murki gabionowe wykonane z paneli Zenturo
to nie tylko niezawodny sposób na aranżację ogrodu,
lecz także dekoracyjny element ogrodzenia.

– połączenie dwóch paneli,
które można wypełnić
w dowolny sposób daje
niezliczone możliwości
aranżacji i gwarantuje
unikalność rozwiązania

• ekologia – jednym

z możliwych wypełnień
są produkty pochodzące
z recyklingu, np. szkło lub
plastik, co idealnie wpisuje się
w modę na ekologię

• właściwości

wygłuszające
– dzięki specyficznej budowie
murki gabionowe wyciszają
hałas dochodzący z zewnątrz
posesji

• neutralizacja zapachów
– murki mogą wyłapywać
przykre zapachy, dzięki
czemu świetne nadają
się do wygrodzenia np.
kompostownika

• wielofunkcyjność
– można wykorzystać je jako
elementy małej architektury
ogrodowej, np. jako ścianę
dla roślin pnących, a także
jako element systemu
ogrodzeniowego
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MURKI GABIONOWE ZENTURO – BUDOWA
•	Murki powstają z dwóch paneli
ogrodzeniowych Zenturo lub Zenturo
Super, które montuje się równolegle
na dwóch dedykowanych im słupach
prostokątnych przy użyciu złączek
i śrub.

• Wypełnić je można zarówno materiałem
organicznym, jak i nieorganicznym.
Najpopularniejsze są: drewno, kamienie,
kora drzewna, szkło.

• Skąd wziąć materiał do wypełnienia
murku? Możliwości są nieograniczone!
Można wykorzystać własne materiały,
zakupić je w składach budowlanych,
a nawet portach rzecznych.

• Panele można dodatkowo ozdobić
pikselami (prostokątami z tworzywa
sztucznego) lub taśmami Perfo lub
Flexo.

• Dostępne są w kilku rozmiarach.
Standardowa szerokość to 2005 mm,
natomiast wysokość Klient może dobrać
indywidualnie: od 655 do 2005 mm.

•	Murki można nabyć w kilku kolorach:
zielonym RAL 6005, antracycie
metalizowanym BF7016M oraz innych,
przygotowywanych na indywidualne
zamówienie.

• WAŻNE! Dla zachowania pełnego
bezpieczeństwa użytkowania zaleca
się montaż murków gabionowych
wyłącznie na specjalnych,
dedykowanych słupach.

• Słupy o ściance grubości 2 mm,
zbudowane są z prostokątnych profili
o wymiarach 120x40 mm.
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NOWOCZESNE I KREATYWNE
PANELE ZENTURO

Ogrodzenia wykonane z paneli Zenturo i Zenturo
Super cieszą się wielkim zainteresowaniem Klientów,
a swoją popularność zawdzięczają przemysłowej
prostocie oraz wielu możliwościom aranżacyjnym.

Prosta budowa
Oba modele paneli Zenturo wyróżniają się prostą budową. Stalowe druty przęseł są zgrzewane ze sobą
pod kątem prostym.

Dostępność w pełnym systemie
Panele Zenturo i Zenturo Super można uzupełnić dopasowanymi furtkami i bramami dwuskrzydłowymi
Zenturo o tym samym wzorze.

Trwałość i bezpieczeństwo
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii powlekania (ocynkowanie i powłoka poliestrowa) panele
Zenturo są niezwykle odporne na działanie warunków atmosferycznych i zapewniają długoletnie użytkowanie.

Wielofunkcyjność
Budowa paneli Zenturo sprawia, że mogą zostać wykorzystane na wiele sposobów. Sprawdzają się nie
tylko jako elementy systemu ogrodzeniowego, ale także pozwalają na budowę murków gabionowych
do małej architektury ogrodowej.
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PANELE ZENTURO I ZENTURO SUPER
– ARANŻACJE
Oba modele paneli Zenturo
są dostępne w wielu wymiarach
i opcjach kolorystycznych.
Dla podkreślenia indywidualnego
charakteru ogrodzenia można je także
wypełnić pikselami lub taśmami.

Bramy skrzydłowe Zenturo
Panele z linii Zenturo uzupełniają dopasowane do nich wzorem bramy skrzydłowe Zenturo. Dostępne są furtki i bramy
wjazdowe, które można wypełniać pikselami i taśmami tak samo jak przęsła paneli.
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Panele Zenturo

Panele Zenturo Super

• składają się z oczek o trzech rozmiarach: 50x50,
100x50 oraz 100x100 mm

• zbudowane są z oczek o dwóch rozmiarach: 50x50
oraz 100x50 mm

• szerokość przęsła wynosi 2005 mm, a wysokość
od 655 do 2005 mm

• szerokość przęsła wynosi 2005 mm, a wysokość
955 lub 2005 mm

kolory:

Oba modele dostępne są w kolorze antracytu metalizowanego BF7016M. Inne kolory z palety RAL
można zamówić indywidualnie.

Możliwości aranżacyjne
Panele Zenturo i Zenturo Super można wypełnić
na trzy sposoby:
1. Piksele – prostokąty i kwadraty wykonane
z tworzywa sztucznego, dostępne w rozmiarach
oczek panelu
2. Taśma Flexo – taśma z tworzywa sztucznego
dostępna w dwóch szerokościach: 50 i 100 mm.
Można ją wsunąć zarówno pionowo, jak i poziomo
pomiędzy druty panelu
3. Taśma Perfo – wykonana z nierdzewnej stali
perforowanej jako pas o długości 170 lub 200 cm.
Dostępne szerokości: 50 i 100 mm. Wsuwa się ją
pionowo pomiędzy druty panelu
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Postaw na design
i bezpieczeństwo
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