Zenturo® Super

Wizualizacja produktu

Murki gabionowe
Panele Zenturo® Super – dzięki węższym oczkom – to doskonałe
rozwiązanie do tworzenia murków gabionowych.

ZALETY
Wysoka wytrzymałość
Dzięki naprzemiennie zgrzewanym drutom panele Zenturo Super cechują się wyjątkową
wytrzymałością i sztywnością.
Konstrukcja
Węższe oczka paneli Zenturo Super sprawiają, że łatwiej jest je wykorzystywać do tworzenia
murków gabionowych. Panele wytrzymują większe obciążenia, a niewielkie oczka zabezpieczają
elementy wypełnienia przed wypadaniem.
Łatwy montaż
Panele Zenturo Super można montować na słupach Bekaclip (z obejmami) lub z wykorzystaniem
systemu słupów Zenturo (ze złączkami) w przypadku murków gabionowych.
Kompletny system
Panele Zenturo Super można uzupełniać ciekawymi wypełnieniami (piksele i taśmy), a całe
ogrodzenie wyposażyć w furtki i bramy Zenturo.
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Funkcje

Panele

Kolory

Panele Zenturo Super są płaskie i składają się z podwójnych (2D),
naprzemiennie zgrzewanych drutów poziomych. Panele mają szerokość
2005 mm i są dostępne w wysokościach od 655 mm do 2005 mm.
Wielkości oczek: 100 x 50 i 50 x 50 mm
Średnica drutów poziomych: 5,00 mm
Średnica drutów pionowych: 4,15 mm
Dla murków gabionowych dostępne są także elementy zabezpieczające
w postaci dodatkowych paneli (o średnicy drutu 3,80 mm), które montuje
się na szczycie murku (po jego wypełnieniu). Dostępne w kolorze antracytu
metalizowanego BF7016M.

Antracyt metalizowany BF7016M. Inne kolory są dostępne na zamówienie.
Wypełnienia
Panele Zenturo Super 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 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.

Słupy
Słupy Bekaclip
Stalowe słupy Bekaclip o średnicy 48 mm umożliwiają łatwy montaż paneli
Bekafor i Zenturo przy zastosowaniu obejm Bekafor.
Słupy Zenturo (do betonu lub na podstawie)
Słupy Zenturo to prostokątne profile przekroju 120 x 40 mm, ocynkowane
i powlekane poliestrem, przeznaczone do tworzenia murków gabionowych.

Taśma plastikowa Flexo
Panele Zenturo Super 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.

Bramy
System paneli Zenturo Super uzupełniają furtki i bramy dwuskrzydłowe
Zenturo.
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).

Akcesoria można instalować równocześnie z montażem ogrodzenia lub
później.

ASORTYMENT PANELI ZENTURO SUPER
Wysokość ogrodzenia
[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys.
[mm]

Wysokość słupa Bekaclip
do betonu*
[mm]

Słupy Bekaclip
liczba obejm na słup*

Wysokość słupa Zenturo
120 x 40
[mm]

Liczba złączek Zenturo
na słup

655

2005 x 655

1100

2

1100

2x3

955

2005 x 955

1500

2

1500

2x4

1255

2005 x 1255

1700

3

1700

2x5

1555

2005 x 1555

2000

3

2000

2x6

1705

2005 x 1705

2300

4

2400***

2 x 7**

2005

2005 x 2005

2500

4

2700***

2 x 8**

* Tylko w przypadku montażu paneli Zenturo Super jako ogrodzenia w linii prostej na słupach montowanych w betonie. Do montażu w formie murków gabionowych należy stosować wyłącznie słupy Zenturo.
** Przewidziane są dodatkowe złączki do montowania paneli jeden nad drugim
*** W przypadku zastosowania paneli do budowy murku gabionowego należy sprawdzić instrukcję montażu.

Piksele
szerokość x długość
[mm]

Taśma Flexo
szerokość x długość rolki
[mm] x [m]

50 x 50

44 x 50

100 x 50

94 x 50

Antracyt metalizowany

Antracyt
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