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Toepassingen

CreaZen® 
Paneelsystemen
CreaZen is een volledig nieuw spijlenhekwerk met aantrekkelijk design,
geïnspireerd op natuurlijke elementen.

TROEVEN

Stijlvol
Dit paneel, met kriskras door elkaar lopende natuurlijke lijnen, is geïnspireerd op de huidige 
trend van decoratieve spijlenhekwerken in nieuwe stijl. Een moderne invulling van een 
klassiek concept.

Puur design
De vierkante spijlen geven dit paneel een evenwichtige esthetiek en strakke look. 

Gestroomlijnde installatie
Dit nieuwe paneel ziet er gestroomlijnd uit door de bijna onzichtbare bevestigingen en is 
eenvoudig te plaatsen met onze compatibele Bekafi x-palen.
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Panelen
De panelen hebben een breedte van 2400 mm en zijn beschikbaar in 
verschillende hoogtes: van 1000 tot 2000 mm. 
De verticale vierkante spijlen worden aan beide zijden van de horizontale 
spijlen gelast, kriskras door elkaar.
De afstand tussen de verticale spijlen is max. 110 mm
Horizontale rechthoekige spijlen: 40 x 20 mm
Verticale rechthoekige spijlen: 20 x 20 mm

Palen en bevestiging
Bekafi x palen
CreaZen-panelen kunnen geïnstalleerd worden met 
Bekafix-palen. De palen zijn uit gelaste buis in “H” 
vorm (70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof 
afsluitdop. Optioneel kan een insteekdop zonder 
haak besteld worden voor een esthetisch design. 

De panelen kunnen eenvoudig aan elkaar bevestigd worden door middel 
van specifieke klemmen.

    Poorten
CreaZen-omheiningen kunnen gecombineerd worden met CreaZen-
poorten, beschikbaar als enkele en dubbele draaipoorten. 

    Bedekkingsprocédé
Het gelaste paneel is thermisch verzinkt en met polyester gecoat (min. 60 
micron).
De Bekafi x-palen zijn in- en uitwendig verzinkt en met polyester gecoat 
(min. 60 micron).

Toebehoren
Verschillende toebehoren voor installatie zijn beschikbaar:  
• bevestigingsklemmen (kunststof), met roestvrijstalen bouten en 

moeren 
• voetplaten
• hoekklemmen om panelen in een hoek te plaatsen
• afsluitdoppen voor verticale spijlen
• Bekafix doppen zonder haak

Kleuren
Antraciet grijs RAL 7016
Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT CREAZEN

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen (breedte x hoogte)
mm

Paallengte - te betonneren
mm

Paallengte - met voetplaat
mm

Aantal bevestingen per paal

1000 2400 x 1000 1475 1075 4

1200 2400 x 1200 1675 1275 4

1500 2400 x 1500 1975 1575 4

1700 2400 x 1700 2175 1775 4

2000 2400 x 2000 2575 2075 4

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. 
Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen 
worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco 
samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.
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