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Poziom zabezpieczenia FunkcjeObszary zastosowań

DOMY PRYWATNE &
OSIEDLA MIESZKANIOWE

Zenturo®

NISKI WYSOKI

Panele
Zenturo to nowatorskie rozwiązanie panelowe, które umożliwia 

zaprojektowanie ogrodzenia według własnego pomysłu.

ZALETY

Uniwersalność
Panele Zenturo można stosować jako element ogrodzenia, do zapewnienia prywatności lub jako 
podpórkę dla roślin pnących. Istnieje również możliwość zastosowania unikalnych wypełnień 
Zenturo, które pozwolą nadać ogrodzeniu twórczy, osobisty charakter.

Innowacyjność
Połączenie siatek o oczkach różnej wielkości z podwójnymi, ułożonymi naprzemiennie drutami 
poziomymi zapewnia panelom Zenturo atrakcyjny wygląd. Panele są standardowo dostępne 
w modnym odcieniu metalicznego antracytu. Różne wypełnienia panelu Zenturo umożliwiają 
stworzenie wielu ciekawych konfiguracji.

Łatwy montaż
Panele Zenturo można mocować na systemach słupów Bekaclip (z akcesoriami Bekafor).
Montaż nie wymaga specjalnych narzędzi ani doświadczenia.
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ASORTYMENT PANELI ZENTURO

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys. 

[mm]

Wysokość słupa 
do betonu* 

[mm]

Wysokość słupa 
na podstawie 

[mm]

Słupy Bekaclip® 
liczba obejm na słup*

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

 *  tylko w przypadku montażu paneli Zenturo jako standardowego ogrodzenia w linii prostej na słupach montowanych w betonie. W przypadku montażu na pochyłościach, z wypełnieniami lub w charakterze murku 
gabionowego prosimy o zapoznanie się z instrukcją montażu na stronie: www.betafence.pl.

Panele

Zenturo to płaskie panele o trzech wielkościach oczek: 100 x 100, 100 x 
50 oraz 50 x 50 mm. Podwójne, naprzemiennie zgrzewane druty poziome 
zapewniają odpowiednią sztywność ogrodzenia. Panele mają szerokość 
2005 mm i są dostępne w wysokościach od 655 mm do 2005 mm. 
Średnica drutów poziomych: 5,00 mm, średnica drutów pionowych: 
4,15 mm.

Słupy

Słupy Bekaclip  
Panele Zenturo można montować na 
profilowanych słupach Bekaclip Ø 48 mm.
Panele mocuje się na słupach za pomocą 
standardowych akcesoriów Bekafor.

Wypełnienia

Panele Zenturo można wypełniać na dwa wyjątkowe i ozdobne sposoby.
Uwaga: przy całkowitym wypełnianiu paneli za pomocą taśm należy 
stosować odpowiednio dopasowane średnice słupów.

Piksele
Te kwadratowe i prostokątne elementy z tworzywa 
sztucznego doskonale pasują do różnej wielkości 
oczek: 100 x 100, 100 x 50 i 50 x 50 mm. Piksele 
można w łatwy sposób mocować na wcisk do paneli, 
tworząc w ten sposób na ogrodzeniu liczby, słowa 
lub wzory. Dostępne w kolorze metalizowanego 
antracytu.

Taśma plastikowa Flexo
Panele Zenturo można również wypełniać taśmą 
Flexo. Ta elastyczna taśma z tworzywa sztucznego 
dostępna jest w dwóch szerokościach (44 mm – do 
oczek o szerokości 50 oraz 94 mm – do oczek 
o szerokości 100 mm). Taśmę można przeplatać 
przez siatkę panelu w kierunku poziomym lub 
pionowym. Dostępna jest w rolkach o długości 50 m 
(przycinana na wymiar), w kolorze antracytowym.

Wypełnienia stosowane są, by:
 – nadać ogrodzeniu unikalny wygląd,
 – zapewnić określony stopień prywatności (panele można wypełniać 
całkowicie lub częściowo).

Bramy

Ogrodzenie z paneli Zenturo doskonale komponuje się z bramami 
skrzydłowymi Zenturo.
 

Kolory

Antracyt metalizowany BF7016M. Inne kolory są dostępne na zamówienie

Technologia powlekania

Panele wykonane są z drutów ocynkowanych. Powlekanie adhezyjne 
zapewnia doskonałe przyleganie powłoki poliestrowej (min. 100 
mikronów).
Słupy są cynkowane od wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka grubości 
275 g/m², łącznie z obu stron) zgodnie z normą EN 10346, następnie 
nakładana jest na nie powłoka adhezyjna, po czym słupy powlekane są 
poliestrem (min. 60 mikronów).

ASORTYMENT WYPEŁNIEŃ ZENTURO

Piksele
szerokość x długość

[mm]

Taśma Flexo
szerokość x długość rolki

[mm] x [m]

100 x 100 44 x 50

100 x 50 94 x 50

50 x 50 -
Antracyt metalizowany Antracyt


