
Zastosowanie

Zenturo® i Zenturo® SuperPanele
Zenturo® stanowi 

uniwersalne, wielofunkcyjne 

rozwiązanie  dla 

współczesnych systemów 

ogrodzeniowych oraz  

dekoracji ogrodowych. 

Zostań współprojektantem 

własnego ogrodzenia!

ZALETY

Uniwersalność

Panele Zenturo® i Zenturo® Super można stosować jako element ogrodzenia, do zapewnienia 

prywatności,  jako podpórka dla roślin pnących lub też jako dekoracyjny ogrodowy murek 

gabionowy. Istnieje również  możliwość zastosowania unikalnych wypełnień Zenturo®, które 

pozwolą nadać ogrodzeniu osobisty, a zarazem twórczy charakter.

Innowacyjność

Połączenie siatek o oczkach różnej wielkości z podwójnymi, ułożonymi naprzemiennie drutami 

poziomymi zapewnia panelom atrakcyjny wygląd. Panele te są dostępne w modnym odcieniu 

metalicznego antracytu. Inne barwy dostępne na zamówienie. Różne wypełnienia panelu 

Zenturo® umożliwiają stworzenie niezliczonych, ciekawych konfiguracji.

Łatwy montaż

Panele Zenturo® i Zenturo® Super można mocować na słupach stalowych Bekaclip® (z akcesoriami 

Bekafor®), słupach Bekafor® Click (bez akcesoriów) oraz specjalnych słupach prostokątnych 

Zenturo®, tworząc murki gabionowe. Do montażu nie są wymagane specjalne narzędzia. 

Wysoka jakość

Panele są zgrzewane z drutów cynkowanych, a następnie powlekane poliestrem o wysokiej 

przyczepności, co zapewnia doskonałą jakość i długą żywotność produktu.

Zabudowa mieszkalna: 
• ogrodzenie panelowe
• zapewnienie prywatności
• podpora dla roślin pnących
• dekoracyjny murek gabionowy w ogrodzie

Zenturo® + wypełnienie z pikseli

Zenturo® Zenturo® Super
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Panele
Zenturo® to płaskie panele z podwójnych, naprzemiennie ułożonych 
drutów poziomych.
Oczka:  – Zenturo®: 100 x 100, 100 x 50 i 50 x 50 mm, 

– Zenturo® Super: 100 x 50 i 50 x 50 mm.
Szerokość panelu: 2005 mm, wysokość od 650 do 2000 mm. 
Średnica drutów poziomych: 5 mm, średnica drutów pionowych: 
4,15 mm.
Słupy

System słupów Bekaclip® (str. 73)
Panele Zenturo® można montować na stalowych słupach Bekaclip® 
(tak jak panele Bekafor® Classic & Prestige), przy pomocy 
standardowych akcesoriów Bekafor®.
System słupów Bekafor® Click
Panele Zenturo® można stosować również z systemem słupów 
Bekafor® Click. To unikalne rozwiązanie umożliwia mocowanie paneli 
do słupów za pomocą uprzednio zainstalowanych zaczepów, dzięki 
czemu nie trzeba używać żadnych akcesoriów ani narzędzi do 
montażu.
System słupów Zenturo®

Do tworzenia murków gabionowych należy użyć słupów Zenturo®         
o wymiarach 120 x 40 x 2 mm. Panele montuje się do dwóch
przeciwległych boków słupa przy użyciu specjalnych złączek, tworząc 
przestrzen, którą można wypełnić różnorodnym materiałem (kamien, 
drewno lub kora drzewa, liście i wiele innych).

Bramy

Ogrodzenie z paneli Zenturo® doskonale komponuje się z bramami 

jedno- i dwuskrzydłowymi Zenturo®.

Technologia powlekania

Panele wykonane są z drutów ocynkowanych. Powlekanie adhezyjne 
zapewnia doskonałe przyleganie powłoki poliestrowej (min. 100 
mikronów). Słupy są cynkowane od wewnątrz i na zewnątrz (min. 
powłoka 175 g/m², łącznie z obu stron) zgodnie z normą EN 10326, 
następnie nakładana jest na nie powłoka adhezyjna, po czym słupy 
powlekane są poliestrem (min. 60 mikronów).

SYSTEM ZENTURO®

Wysokość 
ogrodzenia

[mm]

Wymiary paneli
szer. x wys.

[mm]

Wysokość słupa
Bekaclip®

[mm]

Liczba obejm 
na słup 

Bekaclip® 

Wysokość słupa 
Zenturo®

[mm]

Liczba złączek 
na słup 

Zenturo® 

650 2000 x 650 1100 2 1100 2 x 3

950 2000 x 950 1500 2 1500 2 x 4

1250 2000 x 1250 1700 3 1700 2 x 5

1550 2000 x 1550 2000 3 2000 2 x 6

1700 2000 x 1700 2300 4 2400 2 x 7

2000 2000 x 2000 2500 4 2700 2 x 8

W przypadku montażu na pochyłościach, z wypełnieniami lub w charakterze murku gabionowego prosimy o zapoznanie się 
z instrukcją montażu.

Wypełnienia
Panele Zenturo® można wypełniać na 3 sposoby:

Piksele
Te kwadratowe i prostokątne elementy z tworzywa 
sztucznego doskonale pasują do siatek o różnej 
wielkości oczek: 100 x 100, 100 x 50 i 50 x 50 mm. 
Piksele można w łatwy sposób mocować na wcisk 
do paneli, tworząc w ten sposób na ogrodzeniu 
liczby, słowa lub wzory. Dostępne w kolorze 
antracytu metalizowanego.

Taśma plastikowa Flexo
Panele Zenturo® można również wypełniać taśmą 
Flexo. Ta elastyczna taśma z tworzywa sztucznego 
dostępna jest w dwóch szerokościach (do oczek o 
szerokości 50 i 100 mm). Taśmę tę można przeplatać 
przez siatkę panelu w kierunku poziomym lub 
pionowym. Dostępna w rolkach o długości 50 m 
(przycinana na wymiar), w kolorze antracytowym.

Taśma stalowa Perfo
Taśma Perfo to perforowana taśma ze stali 
nierdzewnej, dostępna w długościach 170 i 200 cm 
i dwóch szerokościach (do oczek o szerokości 50 i 
100 mm). Taśmę wsuwa się pionowo w panel. 

Wypełnienia stosowane są by:
– nadać ogrodzeniu unikalny wygląd
– zapewnić określony stopień prywatności (panele można wypełniać

całkowicie lub częściowo)
–  zasłonić największe oczka siatki, gdy używamy paneli do tworzenia

murków gabionowych

Kolory 

Antracyt metalizowany  BF 7016M. Inne kolory dostępne na zamówienie.

ASORTYMENT WYPEŁNIEŃ ZENTURO® 

Piksele
szer. x dł.

[mm]

Taśma Flexo
szer. x dł. rolki

[mm x m]

Taśma Perfo
szer. x dł.

[mm]

100 x 100 * 44 x 50 44 x 1705

100 x 50 94 x 50 94 x 2005

50 x 50

Kolory

Naturalna stal 
nierdzewna

Antracyt 
metalizowany

Antracyt

* tylko panele Zenturo®




