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Aluminium systeem

Privacy Oplossingen
Planken in geplastificeerd aluminium. De planken worden boven elkaar 
gemonteerd en vormen privacypanelen met een strak en modern design.

TROEVEN
Aluminium: design en onderhoudsvrij
De Aluminium planken geven de privacy omheining een aantrekkelijk design, wat vooral 
tot zijn recht komt bij moderne constructies. Het aluminium is weerbestendig en vereist 
geen enkel onderhoud.

Handig assortiment
De Aluminium planken zijn 150 mm hoog en hebben twee vlakke zijden. De planken zijn 
beschikbaar in zilver of antraciet, geplastifi ceerde uitvoering. Elk pakket bevat ook een 
aluminium boven- & onderprofi el, voor een perfecte afwerking. 

Makkelijk te installeren
De Aluminium planken met tand/groefprincipe worden geïnstalleerd met de HoriZen 
Basispaal. De paneelhoogte kan aangepast worden door minder planken op elkaar te 
plaatsen. Om de paneelbreedte aan te passen, kunnen de planken eenvoudig op de 
gewenste lengte worden gezaagd. Als de Aluminium planken worden gecombineerd met 
Glas- of Laminaatpanelen, moet de klempaal gebruikt worden.

Eindeloos personaliseren
Personaliseer uw omheining door de 2 kleuren in één omheining te combineren, de 
planken verticaal te plaatsen (adapterprofi el), de planken te combineren met de HoriZen 
Glas- of Laminaatpanelen of door de HoriZen decoratieve planken in glas, polycarbonaat 
en roestvrij staal te integreren, of door een led-lichtbalk toe te voegen.
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Assortiment HoriZen Aluminium planken 
Classic
- Aluminium planken, met tand-groefprincipe
- Beschikbaar in 2 standaard polyestercoatings: zilver & antraciet
- Plankhoogte: 150 mm, planklengte: 1790 mm. Extra lange planken 

van 2380 mm zijn ook afzonderlijk beschikbaar.
- Beide zijden van de plank zijn vlak.
- 1 verpakking bevat 12 planken (= paneel 1800 x 1800 mm) & 

aluminium boven- & onderprofi elen

Technische informatie
- Aluminium profi elen
- Met polyestercoating
- Kleuren: zilver & antraciet
- 100% recycleerbaar
- 10 jaar garantie (zie ons kwaliteitsbeleid)
- De paneelbreedte kan eenvoudig aangepast worden door de planken te 

zagen. De omheining kan lager gemaakt worden door minder planken 
en kortere palen te gebruiken.

- De Aluminium planken en de aluminium boven- & onderprofi elen zijn 
afzonderlijk beschikbaar in alle kleuren. Extra lange planken van 2380 
mm zijn ook afzonderlijk beschikbaar.

- Extra lange Basispalen van 2980 mm zijn beschikbaar voor installatie 
op hellingen.

ASSORTIMENT HORIZEN ALUMINIUM PANELEN

HoriZen Aluminium 
Classic zilver

HoriZen Aluminium 
Classic antraciet

Type
Planken

beschikbare kleuren

Aluminium boven- en 
onderprofi elen 

beschikbare kleuren

Nominale afmetingen 
v/h paneel

(breedte x hoogte)
mm

Samenstelling van het paneel

Combineerbare palen

Hoogte 
afrastering

mm

Basispaal Klempaal

Te betonneren
mm

Op voetplaat
mm

Te betonneren
mm

Op voetplaat
mm

Classic

antraciet antraciet

1800 x 1800
12 paneelplaten van 1780 x 150 mm

+ aluminium boven- en 
onderprofi elen

1800 2400 1925
1925

+ verlengingsstuk
1925

+ voetstuk
zilver zilver

Palen & bevestigingen      
HoriZen Basispaal
De Aluminium plankpanelen worden geïnstalleerd met de 
Basispaal. Deze geëxtrudeerde aluminium paal is beschikbaar 
in 3 verschillende hoogtes en 2 verschillende versies:
- palen voor installatie in een rechte lijn
- hoekpalen (voor installatie in hoek 75° - 180°) 

HoriZen Klempaal
Wanneer de Aluminium plankpanelen worden gecombineerd 
met Glas- of Laminaatpanelen, wordt de speciale klempaal 
gebruikt. Deze geëxtrudeerde aluminium paal is beschikbaar 
in 2 verschillende lengtes en 2 verschillende versies:
- palen voor installatie in een rechte lijn
- hoekpalen (voor installatie in hoek 90°)

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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