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Panele
CreaZen to nowoczesny system paneli palisadowych z krzyżujących się 

profili, zainspirowany naturalnymi elementami krajobrazu.  

ZALETY

Styl
Profile paneli zgrzewane są pod różnymi kątami, niektóre też się krzyżują. Dzięki temu tworzą 
wrażenie nieregularności gałęzi i drzew, powszechne w naturalnym krajobrazie.

Proste wzornictwo
Panele pozbawione są dodatkowych elementów ozdobnych, zachowując prostotę, a nawet 
surowość wyglądu.

Łatwy montaż
Panele CreaZen łączone są ze słupem w zaledwie 4 miejscach poprzez nasunięcie na złączkę. 
Dodatkowe akcesoria umożliwiąją montaż pod różnymi kontami i na uskokach.
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Panele

Panele mają szerokość 2400 mm i są dostępne w 5 wysokościach od 
1000 do 2000 mm.
Profile pionowe są przyspawane pod różnymi kątami po obu stronach do 
profili poziomych.
Odstęp pomiędzy pionowymi profilami wynosi maksymalnie 110 mm.
Poziome profile prostokątne: 40 x 20 mm
Pionowe profile kwadratowe: 20 x 20 mm

Słupy

Słupy Bekafix 
Panele CreaZen montuje się na stalowych słupach 
Bekafix poprzez nasunięcie profili poziomych na 
specjalne złączki.

Bramy

Panele CreaZen uzupełniają furtki i bramy dwuskrzydłowe CreaZen. 

Technologia powlekania

Panele są cynkowane ogniowo i pokrywane powłoką poliestrową (min. 60 
mikronów). Słupy Bekafix są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz oraz 
pokryte powłoką poliestrową (min. 60 mikronów).

Accessories

Akcesoria instalacyjne:
• plastikowe złączki mocujące ze śrubą nierdzewną i nakrętką
• płyty podstawy
• złączki narożne do instalowania paneli pod kątem
• kapturki do pionowych profili

Kolory

Antracyt RAL 7016
Inne kolory są dostępne na zamówienie.

ASORTYMENT PANELI CREAZEN

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Wymiary paneli (szer. x wys.) 
[mm]

Wysokość słupa do betonu
[mm]

Wysokość słupa na podstawie 
[mm]

Liczba mocowań na słup

1000 2400 x 1000 1475 1075 4

1200 2400 x 1200 1675 1275 4

1500 2400 x 1500 1975 1575 4

1700 2400 x 1700 2175 1775 4

2000 2400 x 2000 2575 2075 4


