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Betafence op Batibouw:
RESIDENTIËLE OMHEININGEN IN DE HOOFDROL
Wie plannen heeft om een nieuwe omheining te plaatsen, rept zich binnenkort
naar Batibouw. Of je nu zoekt naar een afrastering voor de tuin, het terras of
het balkon, op stand 319 van paleis 1 in Brussels Expo toont Betafence een
ruim assortiment kwaliteitsomheiningen aan interessante actieprijzen. Daar
vallen zaakjes te doen!
Voor elke toepassing, voor ieders smaak heeft Betafence de juiste oplossing. Op
Batibouw presenteert Betafence enkele recente ontwikkelingen : HoriZen voor meer
privacy, CreaZen voor een natuurlijke en creatieve toets, de geluiddempende Gabion
Stonewall, Zenturo Super voor een variabele gevulde wand en de Egidia draaipoort.
Aan jou de keuze!
HoriZen
Een uitgebreid assortiment privacy systemen met quasi eindeloze
toepassingsmogelijkheden, dat is HoriZen®. Beschikbaar in vier esthetische
afwerkingen (Composiet, Alu, Glas en Laminaat), met diverse trendy designs en in
een waaier van hedendaagse kleuren. Tal van decoratieve accessoires en slimme
features maken het plaatje compleet.
De panelen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en vormen, vervolledigd met
specifieke paaltypes (zilver of antraciet) en draaipoorten (enkel en dubbel).
Het resultaat is een gepersonaliseerde omheining voor elke locatie waar privacy een
essentiële bekommernis is.

HoriZen: privacy met eindeloze toepassingsmogelijkheden
CreaZen
Een opvallende paneelafrastering met kriskras door elkaar lopende natuurlijke lijnen:
ontdek CreaZen. Deze decoratieve residentiële omheining is niet zomaar een
spijlenhekwerk, maar een systeem dat spijlenpanelen combineert met de standaard
Bekafix-paal en verschillende compatibele draaipoorten met dezelfde invulling.

Vierkante verticale spijlen in standaard antraciet (andere RAL-kleuren mogelijk) zijn
speels aan de horizontale spijlen gelast en toch is de esthetiek evenwichtig en strak.
CreaZen sluit dan ook perfect aan bij de hedendaagse trend van terug naar de
natuur zonder op enig moment in te boeten aan kwaliteit.

CreaZen: decoratieve omheining met natuurlijke lijnen
Gabion Stonewall
Op zoek naar rust in de tuin? Gabion Stonewall is een doeltreffende, individuele
geluiddempende oplossing rondom huis en tuin. Testen in een erkend labo, volgens
de ISO norm 10140_2 hebben bewezen dat de wand het directe geluid halveert
(wanddikte: 30 cm, vulling: lavastenen).
Andere troeven:
 mooi, stevig design
 snelle, makkelijke montage en installatie
 geïntegreerd paalconcept
 lange levensduur door Zincalu® coating

Gabion Stonewall: geluiddempende oplossing rondom huis en tuin
Zenturo Super
Het Zenturo® Super paneel heeft smalle mazen en is ideaal voor een grote variatie,
ook kleinere vullingen bij gebruik als gevulde wand. Het draadpaneel is gelast uit
ronde, verzinkte draden, afgewerkt met een stevige polyester coating. Extra sterk
wordt het paneel dankzij de dubbele, alternerende horizontale draden. Je kan kiezen
één van de vijf hoogtes (tussen 1 en 2 meter) in metallic antracietgrijs.

Speciaal voor installatie van de Zenturo® Super panelen als gevulde wand is er het
Zenturo® paalsysteem met metalen spinklemmen. Afstandhouders voorkomen dat de
panelen mettertijd door het gewicht van de vulling bol gaan staan.

Zenturo Super: gebruik als gevulde wand
Egidia
Speciaal ontwikkeld voor eenvoudige plaatsing en voor mogelijke combinatie met
meerdere paneelsystemen of tuindraad, is er de multifunctionele Egidia® draaipoort.
Verkrijgbaar in groen (RAL 6005) en antraciet (RAL 7016), springen vier belangrijke
troeven in het oog:
 universele opening: zowel links als rechts openend, zowel naar binnen als
naar buiten
 snelle plaatsing
 4 mogelijke poorttypes met 4 verschillende invullingen (SQ20 met gelaste
spijlen, 3D met gelast invulpaneel, 2D met gelast invulpaneel, M50 met gelast
gaas)
 universele poortvleugels voor enkele en dubbele draaipoorten

Egidia M50: vooraf gemonteerde draaipoort
Nieuw op Batibouw is de vooraf gemonteerde Egidia M50: enkele draaipoorten met
een breedte van 1,20 meter en hoogtes van 1 tot 2 meter. De vleugel is vooraf
gemonteerd aan de scharnierpaal met de scharnieren. De slotaanslag is gemonteerd
aan de aanslagpaal, terwijl slot en cilinder in het kader gemonteerd zijn. Enkel de
krukken blijven nog te monteren. Dat is makkelijk: poort uitpakken, inbetonneren,

krukken monteren. Klaar! Kijk voor het handige montagefilmpje op
www.betafence.be.

Voor meer informatie:
Betafence Belgium NV – Sales Benelux – Blokkestraat 34b – 8550 Zwevegem –
Tel. +32 56 73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com

Betafence (www.betafence.com) is een wereldwijde marktleider voor omheiningsoplossingen en
toegangscontrole voor perimeterbeveiliging.
Betafence beschermt industriële gebouwen, openbare infrastructuur en extra gevoelige locaties.
Betafence heeft meer dan 135 jaar ervaring op het vlak van beveiliging. Over de jaren evolueerde de
onderneming van een producent van omheiningen naar een aanbieder van totaaloplossingen voor
perimeterbeveiliging.
Betafence heeft een sterke merkenbasis met producten als BLOKAD, Securifor ®, Guardian®,
Bekasecure® en Nylofor®.
Betafence heeft momenteel circa 1400 werknemers in dienst. De hoofdzetel is gevestigd in Londen.
De onderneming heeft 8 productiesites en een wereldwijd netwerk van verkoopkantoren.

