
Elegancja w równowadze z funkcjonalnością
Inspiracją dla nowego systemu ogrodzeniowego Horizen był nurt filozoficzny zen i związany z nim 
minimalizm, który w chaotycznym świecie pozwala odzyskać wewnętrzną równowagę i ukojenie.

Horizen



Horizen. Nowa linia produktów Betafence
 

Minimalistyczny dizajn systemu Horizen  już od progu posesji wprowadza harmonię w najbliższym  
i najważniejszym dla człowieka miejscu, jakim jest dom. To nie przypadek, że w jego nazwie kryje się słowo, 
które znaczy tak wiele. ZEN.

Piękno, harmonia, relaks

Odpocznij w pięknym otoczeniu sprzyjającym relaksowi. Kompletny system Horizen przemyśleliśmy w każdym 
szczególe, abyś mógł doświadczyć harmonii i równowagi w Twojej przestrzeni.

Niewielka przezierność paneli sprawia, że system doskonale, ale i dyskretnie osłoni Ciebie i Twoich bliskich 
przed obcymi spojrzeniami. To, co najważniejsze, powinno być tylko Wasze.

Najnowocześniejsza technologia powlekania i wyko-
nywania otworów sprawia, że regularna konserwa-
cja nie jest potrzebna. Swoją uwagę będziesz mógł 
skoncentrować na tym, co ważne w Twoim życiu.
 

Spawana rama zapewnia wysoką sztywność sys-
temu, a przemyślana konstrukcja uniemożliwia 
wspinanie się po ogrodzeniu. Możesz być pewien,  
że jesteście zawsze pod ochroną.

Pielęgnuj swoją prywatność

Otocz się bezpieczeństwem Poczuj komfort trwałości



Dostępne kolory

Technologia powlekania

Zapraszamy na portal ekspercki o ogradzaniu: www.ogradzamy.pl

Szary
RAL 7030

Zielony
RAL 6005

Czarny
RAL 9005

Panele
Rama profile 60 x 40 mm

Wypełnienie profile 80 x 20 mm (co 15 mm)

Wysokość 990 - 1940 mm (co 95 mm)

Szerokość 2400 mm

Słupy
Profil 80 x 80 mm

Wysokość (do zabetonowania) 1600 - 2600 mm

Wysokość (na podstawie) 1040 - 1990 mm

Bramy skrzydłowe
Rama profile 60 x 40 mm

Wypełnienie profile 80 x 20 mm (co 15 mm)

Wysokość 1085 - 1940 mm (co 95 mm)

Szerokość (furtka) 1215 lub 1415 mm

Szerokość (brama) 4190 lub 4690 lub 5190 mm

Bramy przesuwne
Rama profile 60 x 40 mm

Wypełnienie profile 80 x 20 mm (co 15 mm)

Wysokość 1050 - 1905 mm (co 95 mm)

Szerokość 4000 lub 4500 lub 5000 mm

Bramy skrzydłowe i przesuwne Horizen posiadają znak CE
zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych
i spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysło-
wych i posesyjnych bram ogrodzeniowych.

powłoka PE

cynk

stal

Kolory
niestandardowe
RAL 9006 
BF7016M
RAL 7021
RAL 7039
RAL 7040

RAL 8016
RAL 8017 
RAL 8019 
RAL 9007

Pozostałe kolory RAL 
dostępne na zamówienie.

Niestandardowe wymiary na zamówienie

Wszystkie elementy systemu Horizen zostały zabezpieczone przed korozją 
z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii powlekania. 

Antracytowy
RAL 7016

Antracytowy
strukturalny

7016S

Czarny
strukturalny

9005S


