
* Dodatkowe otwory do montażu paneli jeden nad drugim.

Wizualizacja produktu

Słupy
Unikalne słupy Zenturo® do tworzenia dekoracyjnych murków 

z paneli Zenturo®.

ASORTYMENT SŁUPÓW ZENTURO

Wysokość panelu
[mm]

Przekrój słupa
[mm]

Wysokość słupa
[mm]

Ilość złączek
na słup

655 120 x 40 1100 2  x  3
955 120 x 40 1500 2  x 4
1255 120 x 40 1700 2  x  5
1555 120 x 40 2000 2  x  6
1705 120 x 40 2400* 2  x  6 (2 x 7)*
2005 120 x 40 2700* 2  x  7 (2 x 8)*

Zastosowanie

• Murki dekoracyjne – 
wolnostojące lub stanowiące 
część ogrodzenia

Profil

Słupy Zenturo® wykonane są z profili prostokątnych o przekroju 120 x 40 mm.
Murek z paneli Zenturo® wytrzymuje czołowe wiatry o prędkości do 120 km/h.

Technologia powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m² łącznie z obu stron) i powlekane poliestrem
(min. 60 mikronów).

Akcesoria

• Metalowe złączki ocynkowane i powlekane tworzywem sztucznym, mocuje się do słupów za 
pomocą zabezpieczających śrub sześciokątnych M6 x 40 ze stali nierdzewnej oraz podkładek M6 
ze stali nierdzewnej (w opakowaniu).

• Kapturki z tworzywa sztucznego montowane wstępnie na słupach.
• Rozpórki Zenturo® zapobiegające wybrzuszaniu się paneli pod ciężarem wypełnienia. 

Stosowanie rozpórek jest konieczne.

Kolory

Antracyt metalizowany BF 7016M.

Montaż

W celu zapobieżenia uszkodzeniom i obrażeniom ciała w wyniku wypadku, należy zawsze stosować
poniższe środki ostrożności:
1.  Ocenić czy miejsce instalacji narażone jest na silne podmuchy wiatru. 

Wypełniona ścianka Zenturo® o wymiarach 200 x 200 cm (= maks. rozmiar panelu) zainstalowana 
na słupach Zenturo® wytrzymuje czołowe obciążenie wiatrem o prędkości 120 km/h.

2. Upewnić się, że słupy zabetonowane są dostatecznie głęboko w podłożu.
3. Nigdy nie przekraczać maksymalnej wysokości murka wynoszącej 200 cm.
4. Nigdy nie instalować murków z Zenturo® ze słupami na podstawach.
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