
Panele
ogrodzeniowe

Chcesz ogrodzić swój dom

zgodnie z aktualnymi

trendami? Postaw na

eleganckie i funkcjonalne

panele Horizen.

 

Panele Horizen
Panele ogrodzeniowe Horizen to zupełnie nowa linia produktów Betafence,
która  wpisuje  się  w  aktualne  trendy  ogrodzeniowe.  Nie  tylko  pięknie
wyglądają,  lecz  także  -  dzięki  rozmieszczeniu  szczebli  w  układzie
poziomym – zapewnią Ci  poczucie prywatności  i  bezpieczeństwa.  Są w
dużym stopniu nieprzezierne, a za sprawą niewielkich odległości pomiędzy
szczeblami utrudniają wspinaczkę intruzom.

Wszystkie elementy ogrodzenia Horizen - oprócz paneli są tu także furtki,
bramy  dwuskrzydłowe  i  przesuwne  oraz  słupy  -  zostały  tak
zaprojektowane,  by  tworzyć  jedną  spójną  linię.  Dostępne  są  w  wielu
kolorach, które dopasujesz do kolorystyki domu i posesji. Z kolei powłoki,
które zostały użyte do ich produkcji, zapewnią Ci długoletnie użytkowanie.

Panele ogrodzeniowe Horizen cechuje także atrakcyjna cena, wyróżniająca
się  spośród  innych  produktów na  rynku.  Szczegóły  poznasz  w cenniku
detalicznym lub u dystrybutorów z całej Polski.

Zalety

• sztywna, w całości spawana konstrukcja
• duża nieprzezierność ogrodzenia
• możliwość instalacji pod różnymi kątami
• jedna linia ogrodzenia
• łatwy i szybki montaż  

• zabudowa jednorodzinna
• osiedla mieszkaniowe
• budynki użyteczności publicznej
• firmy

Zastosowanie

 

http://www.cennik.betafence.pl/media/pdf/pl/bf_pricelist_pl.pdf?t=123
http://www.cennik.betafence.pl/media/pdf/pl/bf_pricelist_pl.pdf?t=123
http://www.cennik.betafence.pl/media/pdf/pl/bf_pricelist_pl.pdf?t=123
http://www.cennik.betafence.pl/media/pdf/pl/bf_pricelist_pl.pdf?t=123
http://www.ogradzamy.pl/../dystrybutorzy/
http://www.ogradzamy.pl/../dystrybutorzy/


Panele

• Panele Horizen mają standardową szerokość 2400 mm i dostępne są w dziesięciu wysokościach - od 1085 do 1940 mm.
• Rama panelu wykonana jest ze spawanych profili stalowych 60 x 40 mm.
• Wypełnienie stanowią poziome profile stalowe 80 x 20 mm zamocowane w odstępie 15 mm.
• Panele Horizen mogą być montowane na słupach stalowych oraz na słupach murowanych.

Słupy

• Słupy wykonane z profili stalowych o przekroju 80x80 mm z zamontowanymi nitonakrętkami
• Słupy występują w wersji do zabetonowania oraz na podstawie.

Montaż

• Panele mocuje się do słupów przy pomocy złączek stalowych przykręcanych nierdzewną śrubą imbusową. Każdy panel łączy się ze słupem w
dwóch miejscach.

• Dzięki specjalnym złączkom istnieje możliwość zamontowania ogrodzenia pod dowolnym kątem.
• System Horizen można instalować zarówno na podmurówce, jak i bez niej.

Bramy

• Panele systemu Horizen można uzupełniać o furtki i bramy oraz bramy przesuwne.
• Cały system został tak opracowany, by wszystkie jego elementy tworzyły jednolitą linię ogrodzenia frontowego.

Technologia powlekania

• Panele Horizen są wykonane z ocynkowanych profili stalowych, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).
• Słupy są ocynkowane wewnątrz i  na zewnątrz zgodnie z  normą EN 10326.  Następnie pokrywane są proszkiem poliestrowym (min.  60

mikrometrów).

Kolory

• Standardowe: szary RAL 7030, zielony RAL 6005, czarny RAL 9005, biały RAL 9010, antracytowy RAL 7016, antracytowy strukturalny 7016S,
czarny strukturalny 9005S

• Niestandardowe: RAL 9006, BF7016M, RAL 7021, RAL 7039, RAL 7040, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9007
• Inne kolory palety RAL dostępne są na indywidualne zamówienie.

Cena

• Aktualny cennik detaliczny.

Panele Horizen

Panel Słup do zabetonowania Słup na podstawie

wysokość panelu [mm] wysokość słupa  [mm] wymiary słupa [mm] wysokość słupa  [mm] wymiary słupa [mm]

990 1600 80 x 80 1040 80 x 80

1085 1700 80 x 80 1135 80 x 80

1180 1800 80 x 80 1230 80 x 80

1275 1900 80 x 80 1325 80 x 80

1370 2000 80 x 80 1420 80 x 80

1465 2100 80 x 80 1515 80 x 80

1560 2200 80 x 80 1610 80 x 80

1655 2300 80 x 80 1705 80 x 80

1750 2400 80 x 80 1800 80 x 80

1845 2500 80 x 80 1895 80 x 80

1940 2600 80 x 80 1990 80 x 80

  

  

http://www.ogradzamy.pl/../pliki-do-pobrania/cenniki/

