
Panele
ogrodzeniowe

Szukasz nowoczesnych i

kreatywnych pomysłów na

urządzenie ogrodu Twojego

Klienta? Z systemem

Zenturo zaprojektujesz nie

tylko unikalne ogrodzenie,

ale i elementy architektury

ogrodowej.

 

Panele Zenturo

Panele  ogrodzeniowe  Zenturo to  nowoczesne  narzędzie  kreowania
przestrzeni niezbędne każdemu architektowi - możesz je wykorzystać jako
element  ogrodzenia,  do  budowy  przesłon  zapewniających  prywatność,
jako podporę dla roślin pnących lub jako dekoracyjny murek gabionowy.

Połączenie różnych rozmiarów oczek siatki  z  podwójnymi,  zgrzewanymi
naprzemiennie  drutami  poziomymi  nadają  panelom  Zenturo  niezwykle
dekoracyjnego charakteru.

Niepowtarzalność  ogrodzenia  możesz  jeszcze  podkreślić  indywidualnym
wzorem jaki powstanie, gdy oczka paneli wypełni się pikselami z tworzywa
sztucznego, taśmą stalową Perfo lub taśmą Flexo.

Panele dostępne są w modnym metalicznym antracycie.

Zalety

• kreatywne narzędzie kształtowania przestrzeni
• wielofunkcyjność (ogrodzenie, murek, podpora)
• łatwy montaż
• pełny system uzupełniony bramami skrzydłowymi  

• ogrodzenia posesji prywatnych
• zapewnienie prywatności (tworzenie przesłon)
• podpórka dla roślin pnących
• dekoracyjny murek gabionowy w ogrodzie

Zastosowanie

 



Panele

• Zenturo to płaskie panele o oczkach w trzech rozmiarach: 100x100, 100x50 oraz 50x50 mm. Wykonane ze stalowego drutu okrągłego,
zgrzewanego  naprzemiennie.  Panele  mają  szerokość 2005  mm  i  są  dostępne  w  wysokościach  od 655 do  2005  mm.  Średnica  drutu
poziomego – 5,00 mm, pionowego – 4,15 mm

Słupy

• Panele mogą być montowane na metalowych słupach Bekaclip przy pomocy obejm Bekafor lub na słupach Bekafor Click, z klipsami wstępnie
zamontowanymi na słupach. Do instalacji nie potrzebne są żadne dodatkowe narzędzia

Akcesoria

• Panele  Zenturo  można  wypełniać  na  3  sposoby,  by  tworzyć  unikalne  wzory,  częściowo  lub  całkowicie  przesłonić  panele,  przesłonić
największe oczka panelu przy budowie murku gabionowego z wypełnieniem o niewielkich rozmiarach

• Piksele to kwadratowe lub prostokątne elementy wykonane z tworzywa sztucznego, pasujące do wszystkich 3 rozmiarów oczek. Wciska się
je w oczka paneli, tworząc różnorodne wzory. Piksele dostępne są w kolorze antracytowym

• Taśma Flexo wykonana z tworzywa sztucznego,  dostępna w 2 szerokościach.  Przewleka się  ją przez oczka siatki  zarówno w kierunku
poziomym, jak i pionowym, tworząc wzory lub czyniąc panel całkowicie nieprzeziernym. Dostępna jest w rolkach 50-metrowych (można ją
ciąć na potrzebne długości), w kolorze antracytowym

• Taśma Perfo wykonana jest z nierdzewnej stali perforowanej w postaci pasów o długości 170 i 200 cm oraz o dwóch szerokościach. Taśmę
wsuwa się ją pionowo w oczka panelu

Bramy

• Kompatybilne z systemem Zenturo są jedno- i dwuskrzydłowe bramy Zenturo

Technologia powlekania

• Panele Zenturo wykonane są z drutu ocynkowanego, pokrytego warstwą podkładową, a następnie powłoką poliestrową. Słupy wykonane są
ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z normą Euro 10326. Następnie są powleczone tworzywem sztuczny

System Zenturo

Panel Słup Bekaclip
Słup

Bekafor
Click

Słup Zenturo

Wymiary panelu
szer. x wys.

[mm]

Wysokość słupa
do zabetonowania

[mm]

Liczba
obejm

na słup*

Wysokość
słupa
[mm]

Liczba
złączek
na słup

2005x655 1100 2 bez akcesoriów 1100 2x3

2005x955 1500 2 bez akcesoriów 1500 2x4

2005x1255 1700 3 bez akcesoriów 1700 2x5

2005x1555 2000 3 bez akcesoriów 2000 2x6

2005x1705 2300 4 bez akcesoriów 2400 2x7

2005x2005 2500 4 bez akcesoriów 2700 2x8

W przypadku montażu na pochyłościach,  z  wypełnieniami  lub w charakterze murku gabionowego prosimy o zapoznanie się  z  instrukcją
montażu.

Wypełnienia Zenturo

Piksele 
szer. x wys.

[mm]

Taśma Flexo 
szer. x dł. rolki

[mm] x [m]

Taśma Perfo
szer. x wys. 

[mm]

50x50 44x50 44x1700/2000

100x50 94x50 94x1700/2000

100x100 44x50  -

Kolory

Antracyt metalizowany BF7016M Antracyt BF7016M Naturalna stal nierdzewna  

  


