Privacyoplossingen
Modulaire en effectieve oplossing
om meer privacy te creëren bij

Screeno® Line

voor Bekafor® & Nylofor® 3D panelen

nieuwe of reeds geïnstalleerde

TROEVEN

Betafence afsluitingen.

Decoratief

Het privacysysteem is compatibel

Decoratieve en stijlvolle privacyoplossing, met een ruime keuze aan kleuren en hoogtes.

met verschillende paneeltypes.

Makkelijk te installeren
Alle privacysystemen zijn makkelijk te installeren bij nieuwe of reeds geïnstalleerde afsluitingen.
Er is geen gereedschap nodig voor de installatie.
Compatibiliteit
Screeno Line van Betafence kan gecombineerd worden met de residentiële paneelsystemen Bekafor Classic &
Essential en de professionele paneelsystemen Nylofor 3D, 3D Pro en 3D Multi.
Garantie
Voor de sterke privacyprofielen geldt een garantie van 10 jaar (voor de garantievoorwaarden: zie het
productlabel).

Toepassingen
Alle residentiële en professionele toepassingen
waar onmiddellijke privacy en veiligheid vereist
zijn.

Compatibel met panelen van 2m breed:
• Bekafor Classic
• Bekafor Essential

Nylofor Screeno Line
Privacylatten in pvc, standaard beschikbaar in groen,
antraciet, lichte en donkere houtlook.
Compatibel met panelen van 2,5m breed:
• Nylofor 3D
• Nylofor 3D Pro
• Nylofor 3D Multi

Installatie
De horizontale en verticale latten kunnen makkelijk in het paneel geschoven
worden. De verticale latten kunnen bevestigd worden aan de onderste
horizontale draad van het paneel, door middel van clips (inbegrepen in de
verpakking) en zonder gereedschap.Een topprofiel zorgt voor de perfecte
afwerking.

Materiaal
Privacylatten in pvc

Compatibele paneelhoogtes
• Voor Bekafor panelen: 103 / 123 / 153 / 173 / 203 cm
• Voor Nylofor panelen: 103 / 123 / 153 / 173 / 193 / 203 / 243 cm
Verpakking
Elke set bevat alle onderdelen om privacy te creëren bij een compleet paneel:
• latten om verticaal in te brengen (waaronder 2 kleinere latten voor de
paneeluiteinden)
• trapezoïdale latten, om in te brengen in de horizontale 3D-neuzen van de
panelen
• clips om de verticale latten te bevestigen aan de onderste horizontale draad
van de panelen
• een topprofiel, voor de perfecte afwerking
Opmerking
Wanneer men een omheining voorziet van een privacyinvulling, dient
specifieke aandacht besteed te worden aan het paaltype en de
installatiewijze (veiligheidsredenen).
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Privacyoplossingen

Bekafor Screeno Line
Privacylatten in pvc, beschikbaar in 4 standaardkleuren:
• groen
• antraciet
• imitatie houtlook (licht & donker)

