
Toepassingen
Residentiële omheiningen:
• Gevulde wand
• Als strakke designafrastering
• Privacy oplossing 

TROEVEN

Zeer grote stevigheid
Zenturo Super panelen zijn uitzonderlijk sterk door het gebruik van dubbele alternerende horizontale 
draden en de kleinere mazen (in vergelijking met Zenturo panelen). 
 
Functioneel Design
Zenturo Super panelen zijn door de smallere mazen uiterst geschikt voor gevulde wanden. In combinatie 
met het Zenturo paalconcept en bijhorende spinklemmen kan een grote variëteit van vullingen worden 
gebruikt om een eigen esthetisch geheel te creëren. 
 
Eenvoudige installatie
De Zenturo Super panelen kunnen gecombineerd worden met de residentiële paalsystemen: Bekaclip-
palen (te monteren met beugels) of met de Bekafor Click Palen (met voorgemonteerde bevestigingsclips) 
of met het Zenturo paalsysteem (met spinklemmen) voor gevulde wanden. 
 
Compleet systeem
Het volledige Zenturo Super systeem omvat panelen in verschillende hoogtes, te plaatsen met drie types 
palen met specifiek bevestigingssysteem en een Zenturo draaipoort. Zo ontwerpt u uw eigen unieke, 
veilige afrastering.

Zenturo® SuperPaneelsystemen
Zenturo® Super is een complete 

afrasteringsoplossing met een 

hoog design gehalte. De panelen 

kunnen enkelvoudig gebruikt 

worden voor een alleenstaande 

omheining, maar dit concept laat 

ook toe om gevulde wanden te 

maken. Bij gebruik als gevulde 

wand kan een grote  

variëteit van vullingen gebruikt 

worden.
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Paneelvullingen
Het Zenturo Super paneel kan worden gepersonaliseerd met verschillende unieke 
en eigentijdse invullingen. Gebruik aangepaste paaldiameters indien u Zenturo 
Super volledig vult met Flexo Strips.

Pixels
De Zenturo Pixels zijn in de massa gekleurde, polypropy-
leen stukken, perfect afgestemd op de maasafmetingen 
van de Zenturo Super panelen en dus beschikbaar in 2 
afmetingen 100 x 50 mm en 50 x 50 mm. De pixels zijn 
inklikbaar op de horizontale en verticale draden van het  

    paneel. Zo maakt u eigen patronen of teksten en creëert  
    u een zeer persoonlijke afrastering. De pixels zijn beschik- 
    baar in antraciet grijs.

Flexo Strips
Het Zenturo Super paneel kan eveneens  
gepersonaliseerd worden met Flexo Strips. Beschikbaar in 
rollen van 50 m (te knippen op lengte) en met een breedte 
van 50 en 100 mm. De Flexo Strip kan horizontaal en / of 
verticaal geweven worden in het Zenturo Super paneel.

Perfo Strips 
Geperforeerde strips in inox met alternerend  
gatenpatroon met gaten diameter 7 mm en beschikbaar 
in een breedte van 50 mm en in 2 lengtes: 170 cm en 
200 cm. De Perfo Strips kunnen verticaal geweven worden 
in het Zenturo Super paneel.

Zenturo afdekpaneel 
Bovenaan te bevestigen tussen de panelen om het  
weghalen van de vulling door vandalen, kinderen, dieren... 
te verhinderen.

Panelen 
De Zenturo Super panelen zijn vlakke panelen met dubbele alternerende  
horizontale draden om een extra stevigheid te bieden.
De panelen hebben een breedte van 2005 mm en zijn beschikbaar in de  
hoogtes van 655 mm tot 2005 mm.
Maasgroottes: 100 x 50 en 50 x 50 mm
Horizontale draaddiameter: 5,00 mm
Verticale draaddiameter: 4,15 mm

Palen en bevestiging
Bekaclip palen (p. 99)
Bekaclip palen zijn metalen palen met een diameter van 48 mm die toelaten 
om de Bekafor & Zenturo panelen op een eenvoudige manier te installeren in 
alle omstandigheden. Deze palen zijn te monteren met beugels.
Bekafor Click palen (p. 102)
Zenturo Super panelen zijn ook compatibel met Bekafor Click palen.
Bekafor Click is een semi-ovalen paal (50 x 30 mm) met voorgemonteerde 
toebehoren. Er zijn geen installatietools vereist.
Zenturo palen (p. 103)
De Zenturo Paal is een rechthoekige buis met dwarsdoorsnede 120 x 40 mm 
en een wanddikte 2.00 mm. De palen zijn te monteren met spinklemmen.
Palen met aangelaste voetplaat voorzien van inserts M6 aan beide zijden voor 
installatie op muurtje of betonnen ondergrond verkrijgbaar tot 2000 mm.

Poorten (p. 54)        
Het Zenturo Super systeem is helemaal af en veilig met de Zenturo draaipoort.
(Enkele of dubbele uitvoering).

Bedekkingsprocédé 
De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad, een adhesielaag wordt voor-
zien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min. 100 microns).
De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden 
gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag 
aangebracht en polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)
Antraciet grijs BF7016M
Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER 
Hoogte van de afrastering

mm
Afmetingen panelen

B x H mm
Lengte Bekaclip paal te 

betonneren* mm
Bekaclip palen 

aantal beugels per paal*
Bekafor Click palen Zenturo paalconcept

paallengtes (120 x 40 mm)
Zenturo spinklemmen 

per paal

655 2005 x 655 1100 2 geen toebehoren 1100 2 x 3

955 2005 x 955 1500 2 geen toebehoren 1500 2 x 4

1255 2005 x 1255 1700 3 geen toebehoren 1700 2 x 5

1555 2005 x 1555 2000 3 geen toebehoren 2000 2 x 6

1705 2005 x 1705 2300 4 geen toebehoren 2400*** 2 x 6 (2x7**)

2005 2005 x 2005 2500 4 geen toebehoren 2700*** 2 x 7(2x8**)
* Enkel voor installatie van een Zenturo Super paneel, rechte afsluiting met palen in beton. Voor installatie op een hellend vlak of als een gevulde wand, enkel het Zenturo paalconcept gebruiken
** Extra inserts om 2 panelen boven elkaar te kunnen monteren: paallengte 2400 mm = panelen 955 + 655 mm - paallengte 2700 mm = panelen 955 + 955 mm
*** Zie specifieke installatieinstructies indien gebruikt als gevulde wand (Zenturo brochure of http://safety.zenturo.net)

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER PANEELVULLING
Pixels

B x H mm
Flexo Strips

B mm x Rollengte m
Perfo Strips
B x H mm

50 x 50 44 x 50 44 x 1700 / 2000

100 x 50 94 x 50 -

Kleuren

Metallic antraciet Antraciet Inox naturel
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