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NU BIJ BETAFENCE:
NIEUWE PRIVACY OPLOSSINGEN MET HORIZEN®
In de huidige drukke tijden is privacy een hoog goed. Voor wie in een rijhuis of een
appartement woont, of voor wie een kleinere tuin heeft, komt een duurzame privacyoplossing dan ook als geroepen. Onder de noemer HoriZen® biedt Betafence vanaf
2017 zijn klanten een nieuw, uitgebreid assortiment privacy systemen aan.
Het nieuwe assortiment wordt getoond op Batibouw 2017. Kom het zeker ontdekken in
Paleis 1, op stand 0319
De mogelijkheden zijn quasi eindeloos. HoriZen® is er in verschillende materialen, met
diverse trendy designs en in een waaier van hedendaagse kleuren. Tal van decoratieve
accessoires en opvallend slimme features vervolledigen het aanbod.
Aangezien al die elementen gecombineerd kunnen worden, heeft de eindgebruiker
onbeperkte mogelijkheden om zijn omheining te personaliseren en zo unieke toepassingen
te creëren in de tuin, om het huis en rond het terras. Kortom, er is een oplossing voor elke
locatie waar privacy gewenst is.

Enkele van de vele combinatiemogelijkheden van het HoriZen® assortiment bij Betafence

Onbegrensd genieten
HoriZen® is verkrijgbaar in de materialen Composiet, Alu, Glas, Laminaat en Textiel. Eén
productnaam, vijf esthetische afwerkingen. Welke ook de uitvoering van uw keuze is, met
HoriZen® kiest u voor duurzame en onderhoudsvriendelijke topkwaliteit.

HoriZen®: ook voor kleinere balkons
Een persoonlijke toets in het ontwerp? Dan is het toevoegen van één van de decoratieve
panelen uit het assortiment een goed idee.
Een stijlvol, maar tegelijk functioneel accent voor een origineel terras? Dan brengt een LED
lichtstrook uitkomst.
De panelen zijn uiteraard beschikbaar in verschillende afmetingen en vormen. Voeg daar
nog de specifieke paaltypes in zilver of antraciet bij - basispaal voor composiet en alu,
klempaal voor glas en laminaat, speciaal paalsysteem voor textiel - en de diverse
paaltoebehoren, en het resultaat mag gezien worden. De bijhorende HoriZen® enkele en
dubbele draaipoorten maken het Betafence-plaatje compleet.

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

Over Betafence
Betafence (www.betafence.com) is een wereldwijde marktleider voor geïntegreerde perimeter
beveiligingssystemen en -oplossingen.
Betafence beschermt kritieke infrastructuur en gevoelige locaties, zowel in de openbare en industriële
sectoren als in de residentiële markt. Betafence zet met 130 jaar ervaring normen van uitmuntendheid
in deze industrie en wordt erkend als leider op het gebied van systemen, diensten en integratie voor
perimetrische beveiliging.

Betafence beschikt over een sterke merkachtergrond met bedrijven als SecureUSA en producten als
TerraBlock®, Blastguard, Securifor®, Guardian®, Bekasecure® en Nylofor®.
CVC Capital Partners heeft een meerderheidsbelang in Betafence. De onderneming heeft momenteel
1400 werknemers in dienst in 9 productielocaties en heeft een wereldwijd netwerk van
verkoopkantoren. Het hoofdkantoor is in België gevestigd.

