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Drogi Czytelniku, 

 

Własny ogród powstaje najpierw z marzenia o spokoju 

i wypoczynku. Następnie – z pragnienia spędzenia radosnych 

chwil w gronie rodziny i przyjaciół. Na końcu wreszcie 

przychodzi czas na to, by pokazać sąsiadom własną 

kreatywność, a nawet – fantazję. 

 

Marzenia te mogą się spełnić dzięki zainstalowaniu systemu 

paneli Zenturo®, opartego na wyjątkowej i jedynej w swoim 

rodzaju koncepcji firmy Betafence. Panele mają nowatorską 

konstrukcję stworzoną z drutów zgrzewanych naprzemiennie 

i oczek o różnych rozmiarach. Dostępne są w różnych kolorach, 

harmonizujących z każdym ogrodem i domem. 

 

Panele mogą służyć jako zwykłe ogrodzenie wokół ogrodu 

(panele Zenturo® o dekoracyjnych wzorach ułożonych z pikseli), 

przesłona zapewniająca poczucie prywatności w kąciku do 

grillowania (panele Zenturo® wypełnione taśmą Flexo lub Perfo) 

lub niezwykły element architektoniczny, który przyciągnie wzrok 

każdego przechodnia (panele Zenturo® wykorzystane jako 

murek gabionowy). 

 

Poczuj inspirację, jaką dają liczne możliwości zastosowań 

opisane w niniejszej broszurze i stwórz wokół siebie własne 

ogrodzenie będące wyrazem Twojej wyobraźni i radości życia. 

 

Zespół Betafence

Moje 
ogrodzenie 
– mój styl
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Zenturo®  

i Zenturo® Super
narzędzie Twojej 
kreatywności

Taśma Zenturo® Flexo

Panele Zenturo® jako murek gabionowy

Zenturo®

Piksele Zenturo® Taśma Zenturo® Perfo

Siłą systemów Zenturo® 

i Zenturo® Super jest 

ich wszechstronność. 

Panele oferują różnorodność 

zastosowań oraz 

konfiguracji.
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•	Różnorodność	zastosowań 
Panel Zenturo® może znaleźć zastosowanie jako element ogrodzenia, do budowy 

przesłon zapewniających poczucie prywatności, jako podpora dla roślin pnących 

lub dekoracyjny murek gabionowy. Wyjątkowe wypełnienia Zenturo® dają również 

możliwość takiego zastosowania, które zmieni ogrodzenie w osobiste „dzieło 

sztuki”.

•	Nowatorska	konstrukcja 
Połączenie różnych rozmiarów oczek siatki z podwójnymi, zgrzewanymi 

naprzemiennie drutami poziomymi nadaje panelom dekoracyjny charakter. 

Panele dostępne są w standardowej zieleni ogrodowej, jak również w modnym 

metalicznym antracycie. Inne kolory dostępne są na zamówienie.  

Różnorodne wypełnienia paneli Zenturo® dają możliwość niezliczonych 

atrakcyjnych konfiguracji.

•	Łatwy	montaż	 
Panele Zenturo® można montować w połączeniu ze standardowymi systemami 

słupów przeznaczonych dla paneli rezydencjalnych: Bekaclip® (z obejmami 

Bekafor®) lub Bekafor® Click (bez akcesoriów). Przy instalacji nie są wymagane 

specjalne narzędzia ani doświadczenie. 

•	Wysoka	jakość 
Panele wykonane są ze zgrzewanych ocynkowanych drutów, które następnie 

pokrywane są ściśle przylegającą powłoką poliestrową. Taki sposób wykonania 

gwarantuje wysoką jakość produktu i doskonałą trwałość.

•	Pełny	system	uzupełniony	bramami 
Ogrodzenie Zenturo® jest dostępne jako pełny system zawierający panele, słupy 

i bramy skrzydłowe. Wypełnienie bram ma taki sam kształt, jak panele Zenturo®.

Zenturo® Perfo strips

Taśma Zenturo® Perfo

Zenturo® Super
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Kształt paneli Zenturo® jest połączeniem prostoty 

zgrzewanych paneli i dekoracyjnego stylu oczek 

o różnych rozmiarach. Z tego względu ogrodzenie 

doskonale komponuje się nie tylko ze współczesną 

architekturą i nowoczesnym stylem, ale również 

z bardziej stonowaną zabudową wiejską. 

WSKAZÓWKA  Ogrodzenie Zenturo® można 

zmienić w każdej chwili według indywidualnych 

upodobań, nadając mu osobisty charakter (za 

pomocą różnorodnych dostępnych wypełnień) 

lub modyfikować, kiedy tylko znudzi się Wam jego 

obecny wygląd.

Zenturo® bez dodatków 
– eleganckie 
ogrodzenie

6



Zenturo®	z	pikselami	
–	ogrodzenie	
we	własnym	stylu

Wielu z nas pragnie podkreślać swój 

indywidualizm i niepowtarzalność. System 

Zenturo® jest doskonałą odpowiedzią na tę 

potrzebę. Przy użyciu pikseli (plastikowych 

kwadratowych elementów dostępnych w trzech 

rozmiarach) ogrodzenie może zmienić się 

w tablicę reklamową (poprzez umieszczenie 

liter lub numerów) lub uzyskać wyjątkowy wzór 

(jakiego nikt inny nie będzie miał).

WSKAZÓWKA  Piksele Zenturo® dostępne 

są w 3 rozmiarach oraz 2 kolorach: zieleni 

i antracycie.
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Zenturo®	z	taśmą	
Flexo	–	przytulny	
kącik	w	ogrodzie

Częściowe wypełnienie oczek siatki Zenturo® 

taśmą Flexo pozwoli cieszyć się odrobiną 

prywatności w trakcie czytania książki, 

równocześnie umożliwiając obserwację dzieci 

bawiących się w ogrodzie.

WSKAZÓWKA  Aby nadać wypełnieniu 

bardziej wyrafinowany wygląd, pasma taśmy 

można umieścić poziomo i pionowo zachowując 

pomiędzy nimi jednakowe odstępy.
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Zenturo®	z	taśmą	
Flexo	–	oaza	
prywatności

Jeśli macie ochotę na odświeżający prysznic 

z dala od spojrzeń sąsiadów lub urządzenie 

grilla w towarzystwie przyjaciół, wystarczy 

wypełnić całkowicie ogrodzenie Zenturo® 

taśmą Flexo (przeciągając pasma pionowo 

i poziomo przez każde oczko).

WSKAZÓWKA  Dla ogrodzenia Zenturo® 

całkowicie wypełnionego taśmą należy zastosować 

słupy o większej średnicy (całkowicie wypełnione 

ogrodzenie będzie musiało wytrzymać silniejsze 

podmuchy wiatru).
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Nowoczesna architektura wymaga otoczenia 

jej innowacyjnym ogrodzeniem. Zamontowana 

pionowo taśma Perfo ze stali nierdzewnej, 

połyskując w słońcu, nada posiadłości pożądaną 

formę czystej elegancji.

WSKAZÓWKA  Wypełnione surową 

korą panele Zenturo® wykorzystane jako 

murki gabionowe można również wykończyć 

wypełnieniem z ułożonych pionowo pasm taśmy 

Perfo.

Szczegółowa	instrukcja	montażu	murku	

gabionowego	z	paneli	Zenturo®:	patrz	str.	25.	

Zenturo® z taśmą 
Perfo – nowoczesna 
architektura
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Zenturo®	z	roślinami
–	żyjące	ogrodzenie

Jeśli szczególnie lubicie przyrodę, wystarczy 

pozwolić, aby rośliny same utworzyły wzór na 

ogrodzeniu Zenturo®. Wiosną zielone, latem 

ogrodzenie może przybrać barwę białą lub żółtą 

(kiedy rośliny zaczną kwitnąć), a następnie 

czerwoną i brązową na jesień.

WSKAZÓWKA  Jeśli winorośl, krzew róży lub 

bluszcz całkowicie porośnie ogrodzenie Zenturo®, 

dla mocniejszego wsparcia roślin należy użyć 

słupów o większej średnicy.
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Marzycie o nieustających wakacjach? 

Zrealizujcie to pragnienie, wykorzystując panele 

Zenturo® jako murek gabionowy wypełniony 

białymi kamyczkami. Wystarczy umieścić 

murek w pobliżu oczka wodnego lub stawu, aby 

stworzyć doskonałą iluzję letnich dni.

Zenturo®	wypełnione	
kamykami	 
–	wspomnienie	wakacji

WSKAZÓWKA  Dla optymalnego wypełnienia 

należy użyć dużych i małych kamieni.

Szczegółowa	instrukcja	montażu	murku	

gabionowego	z	paneli	Zenturo®:	patrz	str.	25.
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Zenturo®	wypełnione	
korą	drzewa	–	spacer	
po	lesie

WSKAZÓWKA  Aby nadać panelom bardziej 

nowoczesny wygląd, należy zastosować połączenie 

kory z drzewa i taśmy Perfo.

Szczegółowa	instrukcja	montażu	murku	

gabionowego	z	paneli	Zenturo®:	patrz	str.	25.

Zastanawiacie się jak ukryć sprzęt ogrodowy, 

grządkę z warzywami lub stertę kompostu? 

Wystarczy zbudować murek gabionowy z paneli 

Zenturo® i wypełnić go korą drzewa (dostępną 

w większości sklepów ogrodniczych). Rozwiązanie 

to nie tylko wyeliminuje zapach śmieci, ale również 

pozwoli poczuć się jak na spacerze w lesie.
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Zenturo®	wypełnione	
kamieniami	
bazaltowymi	
–	żar	wulkanu

Kamienie bazaltowe, które wypełnią murek 

gabionowy z paneli Zenturo®, są już zimne, ale 

niosą w sobie wspomnienie gorąca i blasku 

wulkanu, z których kiedyś powstały. Ciemny 

odcień kamieni stworzy interesujący kontrast do 

jasnych kolorów roślin w ogrodzie.

WSKAZÓWKA  Do większości wypełnień 

z kamieni wulkanicznych najbardziej pasują panele 

Zenturo® w kolorze antracytu. 

Szczegółowa	instrukcja	montażu	murku	

gabionowego	z	paneli	Zenturo®:	patrz	str.	25.
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Zenturo® 
jako	podpora	dla	roślin	
–	kwitnące	ściany

Ogród jest już pełen kwiatów. Ale co zrobić 

z nagimi ścianami domu? Można je ożywić 

instalując panele Zenturo®, po których będą piąć 

się róże i powoje. Kiedy zaczną kwitnąć, dom 

zamieni się w „żyjącą istotę”.

WSKAZÓWKA  Za pomocą rozpórek Panofix® 

można przymocować panele w pewnej odległości 

od ściany tak, aby kwiaty mogły całkowicie opleść 

się wokół panelu.
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Zenturo® 
–	namiastka	
prawdziwej	sztuki

Jeśli drzemie w Was “artystyczna dusza”, 

doskonałym sposobem jej wyrażenia będzie 

połączenie pięknej rzeźby ogrodowej ze wzorem 

ułożonym z pikseli na panelu Zenturo®.

WSKAZÓWKA  Nikt nie przejdzie obojętnie 

obok Waszego ogrodu, jeśli znajdzie się 

w nim rzeźba postawiona na cokole z gabionu 

(wypełnionego kamieniami).
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Zenturo®  
–	popołudniowa	
herbatka	w	ogrodzie

Murek gabionowy z paneli Zenturo® nie tylko 

może być elementem ogrodu, ale również pomoże 

wykreować miejsce wypoczynku na tarasie. Różne 

wypełnienia pozwolą stworzyć naturalny (kamienie 

lub drewno) lub wyrafinowany (kolorowe szkło lub 

łupiny orzecha kokosowego) klimat miejsca.

WSKAZÓWKA  Doskonały wypoczynek zapewni 

połączenie drewnianego tarasu, murku gabionowego 

z paneli Zenturo® i małego oczka wodnego z przodu.

Szczegółowa	instrukcja	montażu	murku	

gabionowego	z	paneli	Zenturo®:	patrz	str.	25.
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Zenturo® 
wypełnione	bambusem	 
–	egzotyczna	przygoda

Łodygi bambusa zwykle przywołują obraz 

tropikalnej, egzotycznej, odległej samotnej 

wyspy. Zatrzymajcie ten obraz na dłużej 

w Waszym ogrodzie wypełniając murek 

gabionowy z paneli Zenturo® łodygami 

bambusowymi.

WSKAZÓWKA  Najlepszy efekt daje ułożenie 

łodyg bambusa poziomo. Wypełnienie gabionu 

łupinami orzecha kokosowego również nada mu 

egzotyczny akcent.

Szczegółowa	instrukcja	montażu	murku	

gabionowego	z	paneli	Zenturo®:	patrz	str.	25.
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Zenturo®	wypełnione	
gałęziami	–	praktyczne	
rozwiązanie

Zwykle co roku ogród wymaga przeprowadzenia 

małych porządków, wycięcia drzew lub krzewów. 

Duże pnie można wykorzystać do kominka 

w domu, ale mniejsze gałęzie także nie muszą 

być wyrzucane. Mogą posłużyć jako wypełnienie 

murku gabionowego z paneli Zenturo®.

WSKAZÓWKA  Najprostszym sposobem jest 

ułożenie gałęzi poziomo.

Szczegółowa	instrukcja	montażu	murku	

gabionowego	z	paneli	Zenturo®:	patrz	str.	25.
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Montaż paneli  
Zenturo®  

i Zenturo® Super

Panele Zenturo® i Zenturo® 

Super można zainstalować 

na słupie Bekaclip® za 

pomocą obejm Bekafor® 

lub na słupie Bekafor® Click 

z zamontowanymi klipsami 

montażowymi.

Słup Bekaclip® 
z obejmami Bekafor®
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Wysoka	jakość
Słupy są cynkowane wewnątrz i na 

zewnątrz, a następnie pokrywane warstwą 

poliestrową, która zapewnia wysoką 

trwałość. Są wyposażone w plastikowe 

kapturki, które chronią słupy przed 

dostaniem się wody do środka.

Łatwy	montaż
Słupy Bekaclip® posiadają specjalną 

pionową krawędź, służącą do łączenia 

paneli przy użyciu obejm. Słupy Bekafor® 

Click są wyposażone w zamontowane 

klipsy.

Bez	konieczności	
konserwacji
Panele i słupy nie wymagają konserwacji 

(ponownego malowania lub odnawiania).

Słupy Bekafor® Click 
lub Bekaclip®

Bekafor® Click to nowy, wyjątkowy system 

słupów zapewniający szybką i łatwą instalację. 

Przy montażu nie są wymagane dodatkowe 

narzędzia ani doświadczenie. 

 

Bekafor® Click są słupami półowalnymi 

metalowymi o przekroju poprzecznym 

50 x 30 mm. Dostępne są w kolorze zielonym 

i antracycie. Zamontowane klipsy montażowe, 

jak również kapturki, wykonane są w tym 

samym odcieniu co słupy. Do instalacji 

na podłożu betonowym służą aluminiowe 

podstawy.

Wyjątkowe	
i	praktyczne!

Słupy Bekafor® Click wyposażone 
w zamontowane klipsy montażowe
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Montaż ogrodzenia 
z paneli Zenturo®  

i Zenturo® Super

Montaż ogrodzenia przy 

użyciu paneli Zenturo® 

i Zenturo® Super  

przebiega według zasady: 

panel – słup – panel.
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Montaż ogrodzenia 
z paneli Zenturo®  

i Zenturo® Super
202 / 2

05 cm*

x

x

	 Kopanie	otworów
Wykopać otwory pod słupy o wymiarach: 30 x 30 x 50 (głębokość) cm

	 Mocowanie	słupów	do	panelu
Przymocować słupy po obu stronach pierwszego panelu. 

Wlać warstwę 10 cm betonu do pierwszych dwóch otworów.

 Montaż	paneli	
Umieścić pierwszy panel z dwoma słupami w otworach. Otwory wypełnić 

całkowicie betonem i docisnąć. Skontrolować poziom za pomocą poziomicy.

	 Montaż	następnych	paneli
Przymocować drugi panel do trzeciego słupa, umieścić słup w następnym 

otworze, a następnie połączyć panel z drugim słupem. 

Wypełnić trzeci otwór betonem. Czynności te powtórzyć z wszystkimi 

pozostałymi panelami i słupami. 

Montaż	paneli	Zenturo®/Zenturo®	Super	na	słupach	z	podstawami

Na podstawach można 

zamontować panele 

o wysokości 65, 95 i 125 cm.

Słup	Bekafor®	ClickSłup	Bekaclip®

Montaż	paneli	Zenturo®/Zenturo®	Super	na	słupach	do	zabetonowania

*  odległość pomiędzy środkami 
otworów: 202 cm dla słupów 
Bekaclip® i 205 cm dla słupów 
Bekafor® Click

KROK	1

KROK	4

KROK	2

KROK	1

KROK	2

KROK	3

KROK	4

KROK	3
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Montaż	paneli	Zenturo®/Zenturo®	Super	w	narożnikach

Przy słupach Bekaclip® należy 

użyć obejm narożnych. 

Montaż słupów Bekafor® Click 

w narożnikach nie wymaga 

dodatkowych narzędzi 

i akcesoriów.

Montaż	paneli	Zenturo®/Zenturo®	Super	na	pochyłościach

Słup musi być zawsze 70/80 cm dłuższy od wysokości 

panelu.

Należy zaopatrzyć się w dodatkowe obejmy do słupów 

Bekaclip® oraz dodatkowe klipsy do słupów Bekafor® Click 

(dotyczy paneli o wysokościach 125 i 170 cm).

Montaż	paneli	Zenturo®/Zenturo®	Super	z	deskami	betonowymi	

Do zamontowania paneli 

Zenturo® z deskami betonowymi 

wymagane są specjalne łączniki. 

Pasują do nich deski o grubości 

do 35 mm. Łączniki są dostępne 

dla obu typów słupów: Bekaclip® 

i Bekafor® Click.

Słup	Bekafor®	Click

Łącznik	deski	do	 
słupa	Bekafor®	Click	

Słup	Bekaclip®

Łącznik	deski	do	
słupa	Bekaclip®
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Montaż murku gabionowego 
przy użyciu paneli Zenturo®

i Zenturo® Super

Przy montażu murku 

gabionowego z paneli 

Zenturo® i Zenturo® 

Super należy wziąć pod 

uwagę kilka środków 

bezpieczeństwa 

>>>
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KROK	1

KROK	2

40	cm60	cm

50	to	70	cm

203	cm	(C/C)

Mocowanie	pierwszego	słupa	 
i	dwóch	paneli
Wstawić piewszy słup do otworu i zalać go niewielką 

ilością betonu. Równolegle do obu stron słupa 

przymocować dwa panele używając specjalnych złączek 

oraz śrub. Sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały 

umieszone prawidłowo w kierunku poziomym oraz 

prostopadłym. Wypełnić całkowicie pierwszy otwór 

betonem.

WSKAZÓWKA Należy zachować jak najmniejszy 

odstęp pomiędzy podstawą panelu a wypełnionym 

rowem.

Kopanie	otworów	
Wykopać otwory o minimalnych wymiarach 40 x 60 cm, 

głębokości 50 do 70 cm (w zależności od wysokości 

murku) i w odstępach 202 cm pomiędzy środkami 

otworów (c/c). Pomiędzy otworami wykopać rów na 

głębokość co najmniej 5 cm. Szerokość rowu musi 

wynosić co najmniej tyle, ile szerokość słupa Zenturo® 

(12 cm). Wypełnić rów betonem, żwirem, granulatem 

skalnym, piaskiem stabilizowanym, kostką brukową, 

zużytymi płytkami, itp.

1.	Montaż	paneli	Zenturo®/Zenturo®	Super	na	słupach	prostokątnych	Zenturo®

Należy	używać	wyłącznie	słupów	prostokątnych	Zenturo®	o	profilu	120	x	40	cm,	grubości	ścianki	2	mm	
oraz	złączek	Zenturo®.	

WYSOKOŚĆ	MURKU	NIE	MOŻE	PRZEKROCZYĆ	MAKSYMALNEJ	WARTOŚCI	200	CM!
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1a

1b

2a

2b

1.	Montaż	paneli	Zenturo®/Zenturo®	Super	na	słupach	prostokątnych	Zenturo®

Mocowanie	drugiego	słupa	
i	dwóch	paneli
Wstawić drugi słup do drugiego otworu i zalać 

go niewielką ilością betonu. Przymocować 

jednocześnie złączkami panele 1a i 2a (przód 

ogrodzenia) do drugiego słupa. Potem zamocować 

panele 1b i 2b (tył ogrodzenia) do drugiego słupa.  

Podeprzeć panele kawałkiem drewna lub 

kamieniem. Sprawdzić, czy wszystkie elementy 

zostały umieszone prawidłowo w kierunku 

poziomym oraz prostopadłym. Wypełnić całkowicie 

otwór betonem. Kontynuowac w taki sam sposób 

z wszystkimi następnymi słupami i panelami.

KROK	3

Odpowiedzialność Betafence ogranicza się do szkód w zakresie i w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy. Wykluczone zostają szkody pośrednie (wraz ze szkodą wynikową) oraz/lub szkody 
niematerialne. Betafence nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w trakcie lub w wyniku montażu lub jakąkolwiek szkodę spowodowaną niewłaściwym lub niekompletnym montażem. 
Produkty niniejsze dostarczane są wraz z instrukcją montażu, którą również można pobrać ze strony www.betafence.com i http://safety.Zenturo®.net/. Należy postępować ściśle według instrukcji. 
Jeżeli Klient nie posiada wystarczających umiejętności, aby przeprowadzić montaż samodzielnie, zalecamy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Murki	gabionowe	należy	zawsze	montować	na	słupach	do	zabetonowania,	
nigdy	na	podstawach!

Słupy	muszą	być	zawsze	50	cm	dłuższe	od	wysokości	panelu.

27



By zapobiec wybrzuszeniom w murkach gabionowych, 

należy zapewnić jednakowe odstępy między 

równoległymi panelami używając rozpórek Zenturo®.

Rozpórki należy umieszczać – w kierunu poziomym 

i pionowym – w odległości około 50 cm jedna od 

drugiej (przy lekkich wypełnieniach, takich jak kora czy 

gałęzie) oraz 30 cm (przy wypełnieniach cięższych, np. 

z kamienia).

Zastosowanie	rozpórek	Zenturo®

WSKAZÓWKA  
Kotwy należy zawsze umieszczać wokół spoin 

panelu tak, aby były stabilne!

Instrukcja	montażu	jest	również	dostępna	na	stronach:	www.betafence.com	i	http://safety.Zenturo®.net.	
Instrukcje	te	muszą	być	dokładnie	przestrzegane	przy	montażu	murków	gabionowych	z	paneli	Zenturo®.

2.	Wypełnianie	paneli	Zenturo®/Zenturo® Super

KROK	1
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1 2 3 4 5

Wypełnienia
Murki można wypełniać kamykami, kawałkami 

lawy, odłamkami skalnymi lub materiałem 

naturalnym: korą czy kawałkami drzewa.

Materiałów do wypełnień nie można nabyć 

w firmie Betafence, ale są one ogólnodostępne 

w składach i sklepach budowlanych.

Wypełnianie	przestrzeni	pomiędzy	
dwoma	panelami	murku
Kiedy beton zaschnie, można rozpocząć wypełnianie 

przestrzeni między panelami w nastepujący sposób:
1   Zamontować pierwszy rząd rozpórek u samej podstawy 

panelu.
2  Zamontować drugi rząd rozpórek.
3  Wypełnić panel do poziomu drugiego rzędu rozpórek.
4  Zamontować trzeci rząd rozpórek.
5  Wypełnić panel do poziomu trzeciego rzędu rozpórek.

Postępować w ten sam sposób aż do całkowitego 

wypełnienia paneli. Na koniec zamontować rząd rozpórek 

na górze panelu.

Skorupy orzecha 
kokosowego 

Kora drzew Kawałki lawy Kamyki 

KROK	2
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Dane techniczne
Panel	Zenturo®

2	005	mm

Szerokość	panelu

Wysokość	panelu

655 mm  955 mm 1 255 mm  1 555 mm  1 705 mm  2 005 mm 

Podwójne	
druty	poziome	
spawane	
naprzemiennie

100	x	
100

50	x	
50

100	x	
50

Wymiary	oczka

•  Druty okrągłe spawane

•  Drut ocynkowany, warstwa zapewniająca przyleganie i powłoka 

poliestrowa

•  Wymiary drutu: – pionowy: 4,15 mm

  – poziomy: 5,00 mm

•  Oczko: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

•  Podwójne druty poziome, spawane naprzemiennie

•  Szerokość panelu: 2005 mm

•  Kolory: zielony RAL 6005 i antracyt metalizowany BF7016M
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Panel	Zenturo® Super

Szerokość	panelu

2005	mm

1705 mm  2005 mm
2005 mm1705 mm 2005 mm1705 mm

2005 mm1705 mm

2005 mm1705 mm

100	x	
50

50	x	
50

Wysokość	paneluPodwójne	
druty	poziome	
spawane	
naprzemiennie

Wymiary	oczka

•  Druty okrągłe spawane

•  Drut ocynkowany, warstwa zapewniająca przyleganie 

i powłoka poliestrowa

•  Wymiary drutu: – pionowy: 4,15 mm

   – poziomy: 5,00 mm

•  Oczko: 100 x 50 / 50 x 50 mm

•  Podwójne druty poziome, spawane naprzemiennie

•  Szerokość panelu: 2005 mm

•  Kolory: zielony RAL 6005 i antracyt metalizowany BF7016M
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available colours    green RAL 6005    metallic anthracite BF7016M

* Zenturo® Super jest dostępny tylko w tych wysokościach

Panel Zenturo® można 

zainstalować na słupie 

Bekafor® Click z zamontowanymi 

klipsami montażowymi 

lub na słupie Bekaclip® 

za pomocą obejm Bekafor®.

Słup	Bekafor®	Click Słup	Bekaclip®

MONTAŻ W BETONIE MONTAŻ NA PODSTAWACH

Wysokość 
panelu
[mm]

Szerokość 
panelu
[mm]

Wysokość słupa 
Bekaclip®

[mm]

Wysokość słupa
Bekafor® Click

[mm]

Wysokość słupa 
Bekaclip®

[mm]

Wysokość słupa
Bekafor® Click

[mm]

    655 2 005 1 100 1 100 700 700

    955 2 005 1 500 1 500 1 100 1 100

  1 255 2 005 1 700 1 700 1 300 1 300

  1 555 2 005 2 000 2 000

   1 705* 2 005 2 300 2 300

   2 005* 2 005 2 500 2 500

Systemy	słupów	Zenturo®
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System słupów Zenturo® został 

opracowany specjalnie do tworzenia 

murków gabionowych. Zapewnia 

im wysoką stabilność oraz łatwość 

i szybkość montażu. Prostokątne słupy 

Zenturo® mają unikalny kształt i są 

wyposażone w czarny kapturek. 

Panele łączy się ze słupami za 

pomocą specjalnych metalowych 

złączek.

* Zenturo® Super jest dostępny tylko w tych wysokościach

Słup	Zenturo®

Złączka	Zenturo®

Słup	Zenturo®:

• Profil prostokątny 120 x 40 mm

• Grubość ścianki: 2,00 mm

•  Ocynkowane (wewnątrz i na 

zewnątrz) oraz powleczone powłoką 

poliestrową 

•  Kolory: antracyt metalizowany 

BF7016M

Złączka	Zenturo®:

•  Ocynkowana i powleczona 

poliestrem

•  Mocowana na słupie przy pomocy:

 –  sześciokątnej nierdzewnej śruby 

stalowej M6 x 40

 – nierdzewnej stalowej nakrętki M6

•  Kolory: antracyt metalizowany 

BF7016M 

Wysokość 
panelu
[mm]

Szerokość 
panelu
[mm]

Wysokość 
słupa 
[mm]

Ilość 
złączek 
na słup

655 2 005 1 100 2 x 3

955 2 005 1 500 2 x 4

1 255 2 005 1 700 2 x 5

1 555 2 005 2 000 2 x 6

  1 705* 2 005 2 400 2 x 6

2 005* 2 005 2 700 2 x 7

Systemy	słupów	Zenturo®	dla	murków	gabionowych
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Wysokiej jakości i bardzo 

bezpieczne bramy Zenturo® 

są idealnie dopasowane 

do wzoru paneli Zenturo®. 

Bramy są dostarczane wraz 

z 2 słupami Bekaclip® oraz 

zestawem akcesoriów.

Rama:

• Profile kwadratowe 40 x 40 mm

• Grubość ścianki: 1,50 mm

•  Ocynkowane (wewnątrz i na zewnątrz) 

oraz powleczone powłoką poliestrową 

• Kolory:

 – antracyt metalizowany BF7016M

 – zielony RAL 6005 (na zamówienie)

Wypełnienie	bramy:

• Panel Zenturo® 

• Druty okrągłe spawane na przecięciach

•  Podwójne druty poziome, spawane 

naprzemiennie

•  Drut ocynkowany, warstwa 

zapewniająca przyleganie i powłoka 

poliestrowa

•  Wymiary drutu:

 – pionowy: 4,15 mm

 – poziomy: 5,00 mm

•  Oczko: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

•  Kolory:

 – antracyt metalizowany BF7016M

 – zielony RAL 6005 (na zamówienie)

Szerokość  
bramy 

(nominalna)
[mm]

Wysokość  
bramy 

[mm]

Długość  
słupa  
bramy
[mm]

Odległość 
między 

słupami bramy
[mm]

Ilość złączek 
Bekafor®  

(w zestawie  
z bramą)

BRAMY JEDNOSKRZYDŁOWE

1000 955 1750 1140 6

1000 1255 2050 1140 6

1000 1555 2300 1140 6

1000 1705 2500 1140 8

1000 2005 2700 1140 8

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

3000 955 1750 3100 6

3000 1255 2050 3100 6

3000 1555 2300 3100 6

3000 1705 2500 3100 8

3000 2005 2700 3100 8

Bramy	skrzydłowe	Zenturo® 
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•  Wypełnienie bramy panelem  

Zenturo® o trzech rozmiarach oczek: 

100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

•  Obejmy Bekafor® Ø 60 mm 

używane do łączenia słupów 

bramy z panelami 

•  Regulowane zawiasy 

wykończone tak, jak klamka 

•  Czarna plastikowa 

obudowa zamka 

•  Zintegrowany system 

zabezpieczający 

•  Klamka plastikowa dwukolorowa 

(czarno-metaliczna)  

z cylindrem 

•  Rygiel do bram dwuskrzydłowych
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Wypełnienia 
do mocowania na panelach 
Zenturo® i Zenturo® Super

• Materiał: polipropylen

• Wymiary: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• Wykończenie: matowe

• Pakowane w przeźroczystych woreczkach

•  Ilość pikseli w jednym woreczku 

– piksele 100 x 100 mm: 20 pikseli / woreczek 

– piksele 100 x 50 mm: 30 pikseli / woreczek  

– piksele 50 x 50 mm: 40 pikseli / woreczek

• Kolory:    zielony,    antracyt

Piksele	Zenturo®
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• Taśma perforowana ze stali nierdzewnej

• Do wkładania pionowo w panel. Końce taśmy można 

przymocować za pomocą opaski.

• Materiał: stal nierdzewna 304

• Grubość taśmy: 0,50 mm

• Elastyczna taśma plastikowa w rolkach

• Do wplatania w poprzek i wzdłuż panelu

• Materiał: polietylen

•  Wymiary: 

– szerokość taśmy 44 mm (dla oczek 50 mm) 

– szerokość taśmy 94 mm (dla oczek 100 mm)

• Długość rolki: 50 m, taśma przycinana na wymiar

• Kolory:   zielony,    antracyt

szerokość długość  taśma/opakowanie*  
[mm] [mm]

44  1,700 14

44 2,000 14

94 1,700 13

94 2,000 13

Taśma	Zenturo®	Flexo

Taśma	Zenturo®	Perfo

• Naprzemienne otwory Ø 7 mm

• Kolor: stal nierdzewna

•  Wymiary: 

– szerokość taśmy 44 mm (dla oczek 50 mm) 

– szerokość taśmy 94 mm (dla oczek 100 mm)

(*= ilość pionowych oczek o wymiarach 50 i 100 mm)Ø 7 mm
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655 mm 

0 mm 

955 mm

1255 mm

1555 mm

1705 mm

2005 mm

Stwórz własny styl za pomocą wypełnień Zenturo®

Kolory: zieleń i antracyt metalizowany

By utworzyć panel Zenturo® Super, przepołów oczka 100 x 100 mm 

(dorysuj dodatkowe linie pionowe) 
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Jedynym ograniczeniem dla kreatywności jest Twoja 

wyobraźnia. Zamień ogrodzenie w narzędzie, którym 

wyrazisz swoje uczucia i pragnienia.

Moje	ogrodzenie	
–	mój	styl

Możesz je zmieniać każdego dnia w zależności od nastroju. 

Szczególnie warto pamiętać o wyjątkowych okazjach takich, 

jak Walentynki, urodziny ukochanej osoby lub Święta Bożego 

Narodzenia!
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Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów 
ogrodzeń i kontroli dostępu.

Nazwa Betafence oraz nazwy wszystkich produktów 
są znakami towarowymi firmy Betafence Holding.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w liniach produktów i produktach.
2011

Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4

47-246 Kotlarnia

tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl


