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HoriZen Laminaat panelen, leisteengrij s

Beste lezer,

Uw tuin en terras zijn er om met volle teugen van te genieten. Om er 

tot rust te komen. Om er kracht en inspiratie op te doen. En vooral: 

het zijn plaatsen voor ontspanning voor het hele gezin.

Het is niet meer dan normaal dat u deze oase van rust discreet wilt 

afbakenen. Niet alleen op een manier die voldoet aan al uw wensen 

inzake privacy en bescherming, maar ook stijlvol, met oog voor 

detail. En op een manier die bij u past. HoriZen lost al deze wensen 

op. Zonder uitzondering.

Laat u inspireren door de vele toepassingen die u in dit boekje vindt. 

En ontdek hoe u vlot en snel een originele en uiterst persoonlijke 

woonomgeving creëert die iedereen met verstomming zal slaan.

Veel ideëenplezier !

Het Betafence-team
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HoriZen Glas paneel Alpha en Composiet Classic, antraciet

HoriZen® 

• Design & Decoratief

De verschillende materialen van het Horizen privacy 
systeem, bieden u de mogelijkheid het door u gekozen 
design te installeren. Van een natuurlijke look met 
zachte tinten tot een strak design met moderne kleuren. 

• Creatieve toepassingen

Creativiteit is troef bij het HoriZen systeem! Combineer 
verschillende materialen, kleuren, uitvoeringen met 
de decoratieve elementen en verlichting, en bouw de 
privacy wand naar uw smaak! 

• Kwaliteit

Alle materialen en onderdelen van het HoriZen concept 
zijn nauwkeurig geselecteerd en uitvoerig getest. U 
geniet dan ook van een degressieve garantie van 10 
jaar op de functionaliteit van uw privacyscherm! 

• Breed assortiment

De houtcomposiet en aluminium paneelplaten en de 
panelen uit veiligheidsglas en laminaat zijn beschikbaar 
in verschillende afmetingen, kleuren en eindeloos te 
combineren! Deze producten worden in deze gids 
aangeduid met 

2 “stand-alone” privacyschermen vervolledigen het 
brede HoriZen assortiment.

• Eenvoudige installatie

Het HoriZen systeem is eenvoudig te combineren en 
te installeren met de verschillende paalsystemen. Het 
maken van hoeken is een koud kunstje. Palen plaatst 
u zowel in beton of op een vaste ondergrond zoals een 
terras of een muurtje. Uitvoerige installatiehand-
leidingen en –video’s zijn beschikbaar.

2 “stand-alone” privacyschermen vervolledigen het 

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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HoriZen Composiet, zandkleur, met decoratieve boord Theta (veiligheidsglas) 55



HoriZen Composiet Classic, antraciet, 
combinatie van vlakke en gegroefde zijden

Composiet : natuurlijke look en 

onderhoudsvriendelijk

WPC (Wood Polymeer Composiet) is een 

mengeling van houtvezels en polymeer. Het 

biedt de natuurlijke look van hout en combineert 

deze met de voordelen van kunststof. Het is 

zeer weerbestendig, behoeft weinig tot geen 

onderhoud, en zal niet rotten of versplinteren. 

Eenvoudige installatie

Het HoriZen Composiet gamma bestaat uit 

tand/groef paneelplaten, die eenvoudig op 

maat kunnen worden gezaagd en op elkaar 

worden geplaatst tot de gewenste hoogte.

Compleet assortiment 

met de natuurlijke 

look en het warme 

gevoel van hout.

HoriZen® 
Composiet

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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Verticale HoriZen Composiet Classic, zandkleur

Uitgebreid assortiment

De paneelplaten zijn beschikbaar in 3 verschillende 

uitvoeringen (Classic, XL & Platinum), in 2 

verschillende breedtes én in verschillende kleuren. 

Personalisatie

Afzonderlijke decoratieve panelen uit roestvrij 

staal, polycarbonaat of veiligheidsglas of de 

LED lichtstrip kunnen tussen de composiet 

paneelplaten worden geplaatst. Combineren 

kan natuurlijk ook met de HoriZen Aluminium 

paneelplaten, of de Glas of Laminaat panelen. 
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HoriZen Aluminium Classic, antraciet, met decoratief paneel Theta (veiligheidsglas)

Aluminium: design en onderhoudsvriendelijk

Aluminium geeft uw afsluiting een strakke look, 

vooral in combinatie met moderne architectuur. 

Het is zeer weerbestendig, roest niet en vraagt 

weinig tot geen onderhoud.

Envoudige installatie

Net als bij HoriZen Composiet, bestaat HoriZen 

Aluminium uit een assortiment polyesterbedekte 

tand/groef paneelplaten. Ook deze zijn 

eenvoudig op maat te verzagen en worden 

op elkaar tussen de palen geplaatst, tot de 

gewenste hoogte.

HoriZen®

Aluminium

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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Aluminium privacy 

oplossingen in 2 

trendy kleuren, voor 

een strak en modern 

design.

Breed assortiment

De aluminium paneelplaten zijn polyester bedekt 

en beschikbaar in 2 moderne kleuren: antraciet en 

zilver.

Eindeloos personaliseren

Personaliseer uw privacywand met de decoratieve 

panelen of monteer een LED lichtstrip tussen de 

paneelplaten. Combineren kan natuurlijk ook met 

de HoriZen Composiet paneelplaten, of de Glas of 

Laminaat panelen.

HoriZen Aluminium Classic, zilverkleur, met decoratief paneel Gamma (inox)
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HoriZen Glas panelen, Alpha & Beta

HoriZen®

Glas

Veiligheidsglas

De HoriZen Glas panelen bestaan uit 

veiligheidsglas die voldoen aan de Europese 

norm EN 12150. Ze zijn uitermate buig- en 

slagvast.

Eenvoudige installatie

De panelen zijn eenvoudig te monteren met de 

specifi eke klempalen, die in beton of op een 

vaste ondergrond (terras, muurtje, ...) kunnen 

worden geplaatst.

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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HoriZen Glas panelen Alpha en HoriZen Laminaat paneel

De panelen in 

veiligheidsglas 

zijn beschikbaar in 

transparante of matte 

versie, of beide versies 

gecombineerd.

Breed assortiment

De glaspanelen zijn beschikbaar in 4 verschillende 

uitvoeringen: volledig mat of transparant, of met 

2 verschillende decoratieve effecten. De panelen 

zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, 

waaronder zelfs een afgeschuind paneel.

Uit de wind zitten

Op uw terras uit de wind zitten en toch van het 

uitzicht op uw tuin kunnen genieten? Kies dan 

voor de volledig transparante versie !
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Laminaat : nieuwe look en onderhoudsvrij

Laminaat heeft zijn sporen verdiend als een zeer 

geschikt materiaal voor buitentoepassingen. Het 

vraagt geen onderhoud, is kleurvast en uitermate 

weerbestendig.

Eenvoudige installatie

De panelen zijn eenvoudig te monteren met de 

specifieke klempalen, in beton of op een vaste 

ondergrond (terras, muurtje, ...)

De laminaat panelen 

zijn beschikbaar in 

verschillende kleuren 

en afmetingen en 

creëren privacy op 

een stijlvolle manier.

HoriZen® 
Laminaat

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem

HoriZen Laminaat, leisteengrijs12



Kleurrijk assortiment

De HoriZen Laminaat panelen zijn beschikbaar in 

3 trendy kleuren: rood, titaangrijs en leisteengrijs. 

De panelen zijn beschikbaar in verschillende 

afmetingen, waaronder een afgeschuind paneel.

Peronsalisatie

Combineer de HoriZen Laminaat panelen 

met de HoriZen Glas panelen, of plaats deze 

naast een scherm uit Composiet of Aluminium 

paneelplaten. Met de inox cover tovert u de 

klempaal om tot een zeer strak en eye-catching 

element van uw afsluiting.

HoriZen Laminaat, rood
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Eenvoudige montage

•	 De decoratieve HoriZen platen kunnen tussen de 

HoriZen Composiet en HoriZen Aluminium tand/groef 

paneelplaten worden gemonteerd.

•	 Vervang één of twee tand/groef paneelplaten door een 

smalle (150 mm) of een hoge (300 mm) decoratieve plaat.

•	 Een bijgeleverd aluminium profi eltje zorgt voor een 

eenvoudige montage en perfecte afwerking.

•	 De panelen uit roestvrij staal en polycarbonaat zijn 

eenvoudig op de juiste lengte te verzagen.

Breed assortiment

•	 5 verschillende uitvoeringen:

 » 2 verschillende platen uit geperforeerd 

roestvrij staal

 » 2 verschillende versies uit veiligheidsglas

 » 1 matte polycarbonaat plaat

•	 2 paneelhoogtes : 150 en 300 mm

Decoratieve 
platen

HoriZen Composiet Classic, amandel, 
met decoratief paneel Delta (veiligheidsglas)

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem

HoriZen Composiet Classic, zandkleur, met decoratief paneel Gamma (inox) 
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HoriZen Aluminium Classic, antraciet, met LED lichtstrook

Horizontale 

decoratieve panelen 

en LED lichtstroken 

om de HoriZen 

privacy panelen te 

personaliseren.

Licht

•	 Stevig en waterdicht kunststof profi el

•	 Met geïntegreerde LED verlichting, wit licht

•	 Te plaatsen tussen de HoriZen Composiet of 

HoriZen Aluminium tand/groef paneelplaten

•	 Eenvoudig op de juiste lengte te verzagen

•	 Transfo’s en bekabeling afzonderlijk 

verkrijgbaar

LED 
lichtstrook

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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Paal in rechte lij n

Voordelen

•	 Licht en elegant

•	 Polyester bedekt aluminium, voor lange levensduur

•	 Eenvoudige plaatsing zonder toebehoren

•	 Voor plaatsing in beton, of op een vaste ondergrond 

(terras, muur)

•	 Hoekpaal beschikbaar (hoeken tussen 75° en 180°)

•	 Compatibel met decoratieve platen en 

LED lichtstroken

Omschrijving

•	 Paalsectie 73 x 66 mm

•	 Aluminium afdekprofi el inbegrepen

•	 Vooraf gemonteerde kunststof dop

Opties

•	 Bevestigingsstuk voor montage op muur

•	 Chemische verankering

•	 U-profi el: bespaar een paal door de paneelplaten 

onmiddellijk tegen een muur (of tussen bestaande palen) 

te bevestigen met een U-profi el

•	 Windanker

•	 Adapter profi el voor het verticaal monteren van de 

paneelplaten

HoriZen 
Basispaal HoriZen

®

systeem
HoriZen

®

systeem

Hoekpaal

Aluminium profi elpaal, 

voor het plaatsen van 

Horizen Composiet 

& HoriZen Aluminium 

paneelplaten, zonder 

toebehoren.
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Voordelen

•	 Universele klempaal, met variabele opening voor 

verschillende invullingen

•	 Polyester bedekt, voor lange levensduur

•	 Eenvoudige plaatsing, enkel schroeven

•	 Voor Horizen panelen (Glas & Laminaat), en/of in 

combinatie met de paneelplaten

•	 Kan zowel in beton of op een vaste ondergrond worden 

gemonteerd

•	 Hoekpaal beschikbaar (hoeken van 90°)

•	 Unieke inox afdekset voor deze palen beschikbaar

Omschrijving

•	 Paalsectie 77 x 74 – 84 mm

•	 Aluminium afdekprofi el inbegrepen

•	 Inclusief 2 doppen

Opties

•	 Montagestukken voor plaatsing in beton of op een vaste 

ondergrond

•	 Bevestigingsstuk voor plaatsing op muur

•	 Chemische verankering

•	 Decoratieve platen & LED lichtstroken

•	 Windanker

HoriZen
Klempaal

Paal in rechte lij n Hoekpaal

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem

Universele aluminium 

paal voor het vastklem-

men van HoriZen Glas 

& HoriZen Laminaat pa-

nelen. Of in combinatie 

met HoriZen Composiet 

en HoriZen Aluminium 

paneelplaten!
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Compleet assortiment 

enkele en dubbele 

draaipoorten met 

HoriZen Composiet 

of HoriZen Aluminium 

paneelplaten invulling

Voordelen

•	 Enkele en dubbele draaipoorten

•	 Met Composiet of Aluminium paneelplaten invulling, 

in alle beschikbare types en kleuren

•	 Inbouwslot

•	 Kader en poortpalen in zilver of antraciet

•	 180° opening, naar links of rechts, naar binnen of 

naar buiten opendraaiend

•	 Maatwerk mogelijk

Omschrijving

•	 Kader uit aluminium (of staal, volgens afmeting), 

polyester gecoat (zilver of antraciet)

•	 Inbouwslot meegeleverd

•	 Stalen poortpalen 80x80 mm, vuurverzinkt en 

polyester gecoat (zilver of antraciet)

•	 Poortpalen voor plaatsing in beton

Opties

•	 Keuze uit 2 decoratieve aluminium krukken: 

standaard of bolkruk

•	 U-profi el, voor het rechtstreeks monteren van de 

paneelplaten aan de poortpalen

HoriZen 
Draaipoorten

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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HoriZen enkele draaipoort en Composiet Design Alu paneelplaten, zandkleur

HoriZen enkele draaipoort en Composiet Design Alu paneelplaten, antraciet

19



Omschrijving

•	 Composiet XL paneelplaten, vooraf gemonteerd 

in een gepoederlakt aluminium kader

•	 Kleuren:

 » paneelplaten: anthraciet of zandkleur

 » kader : zilver

•	 Eenvoudige montage aan stevige metalen palen

•	 3 standaard paneelafmetingen, maar ook 

maatwerk mogelijk

•	 Een unieke combinatie van natuurlijke invulling, 

in een strak aluminium kader

Unieke combinatie 

van paneelplaten 

met natuurlijke look 

en een modern 

aluminium frame. 

HoriZen® 
Composiet
Design Alu
paneel

HoriZen Composiet Design Alu, antraciet

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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Omschrijving

•	 Voorafgemonteerd paneel, uit gepoederlakte 

aluminium lamellen

•	 Kleuren: antraciet of lichtgrijs

•	 Eenvoudige montage aan stevige metalen palen

•	 2 standaard paneelafmetingen, maar ook 

maatwerk mogelijk

•	 De moderne variant van het houten tuinpaneel

Laminaat panelen

HoriZen® 
Aluminium 
Squadra 
paneel

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem

HoriZen Aluminium Squadra lamellen, antraciet
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Assortiment

HoriZen Composiet Classic HoriZen Composiet XL HoriZen Composiet Platinum

zand amandel antraciet grĳ s antraciet grĳ s grĳ s bruin

ASSORTIMENT HORIZEN COMPOSIET

Type
Paneelplaten 

beschikbare kleuren

Aluminium Boven- & 
Onderprofiel

beschikbare kleuren

Standaard 
paneelafmeting 

(breedte x hoogte)
mm

Paneelsamenstelling

Compatibele palen

Hoogte 
afrastering

mm

Basispaal Klempaal

In beton
mm

Op voetplaat
mm

In beton
mm

Op voetplaat
mm

Classic

antraciet
grijs

amandel
zand

antraciet of zilver

1800 x 1800

12 Paneelplaten van 1780 x 150 mm
+ aluminium boven- & onderprofiel

1800 2400 1925
1925

+ verlengstuk
1925

+ voetplaatPlatinum
grijs zilver
bruin antraciet

XL
antraciet antraciet 6 Paneelplaten van 1780 x 300 mm

+ aluminium boven- & onderprofielgrijs zilver

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeemHoriZen® Composiet paneelplaten® Composiet paneelplaten®
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HoriZen Aluminium Classic

antraciet zilver

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeemHoriZen® Aluminium paneelplaten® Aluminium paneelplaten®

ASSORTIMENT HORIZEN ALUMINIUM

Type
Paneelplaten

beschikbare kleuren

Aluminium Boven- & 
Onderprofiel

beschikbare kleuren

Standaard 
paneelafmeting 

(breedte x hoogte)
mm

Paneelsamenstelling

Compatibele palen

Hoogte afrastering
mm

Basispaal Klempaal

In beton
mm

Op voetplaat
mm

In beton
mm

Op voetplaat
mm

Classic

antraciet antraciet

1800 x 1800
12 Paneelplaten van 1790 x 150 mm
+ aluminium boven- & onderprofiel

1800 2400 1925
1925

+ verlengstuk
1925

+ voetplaat
zilver zilver
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Transparant AlphaMat Beta

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem

Beschikbare afmetingen

Beschikbare uitvoeringen

HoriZen® Glas® Glas®

1 2 3 4 5

Transparant Mat Alpha Beta

ASSORTIMENT HORIZEN GLAS

Beschikbare 
uitvoeringen

Paneelafmeting
breedte x hoogte

mm

Paneelhoogte
mm

Klempaal

In beton
mm

Op voetplaat
mm

Transparant
Mat

Alpha
Beta

900 x 900 (1)
900 x 1800/900 schuin links (2)

1200 x 1800 (3)
900 x 1800 (4)

900 x 1800/900 schuin rechts (5)

900 1050
+ verlengstuk

1050
+ voetplaat

1800 1925
+ verlengstuk

1925
+ voetplaat
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HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem

Beschikbare afmetingen en uitvoeringen

Beschikbare kleuren

HoriZen® Laminaat® Laminaat®

1 2 3 4 5 6

rood titaangrijs leisteengrijs

ASSORTIMENT HORIZEN LAMINAAT

Beschikbare 
kleuren

Paneelafmeting
breedte x hoogte

mm

Paneelhoogte
mm

Klempaal

In beton
mm

Op voetplaat
mm

rood
titaangrijs

leisteengrijs

900 x 900 (1)
900 x 1800/900 schuin (2)

900 x 1800 (3)
1200 x 1800 (4)

900 x 1800 top design (5)
1200 x 1800 top design (6)

900
1050

+ verlengstuk
1050

+ voetplaat

1800
1925

+ verlengstuk
1925 

+ voetplaat
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15 cm
30 cm

LED strip

Beschikbare uitvoeringen

HoriZen® Decoratieve platen & LED lichtstrook® Decoratieve platen & LED lichtstrook®

Bubble

Gamma

Delta

Theta

Transformator

Verlengkabel met 
2 uitgangen

Verlengkabel met 
1 uitgang

Dekor-Mat

ASSORTIMENT HORIZEN DECORATIEVE PLATEN & LED LICHTSTROKEN

Product Type Materiaal
Beschikbare afmetingen

breedte x hoogte
mm

Te combineren met Compatibele palen

Decoratieve 
paneelplaten

Bubble
Gamma

Delta
Theta

Dekor-Mat

Inox
Inox

Veilgheidsglas
Veilgheidsglas
Polycarbonaat

1790 x 150
1790 x 300

Composiet Paneelplaten
(Classic, XL, Platinum)

Alu Paneelplaten
(Classic)

Basispaal
Klempaal

LED Lichtstrook wit licht 1790 x 20 x 30

ACCESSOIRES VOOR LED LICHTSTROKEN
Type Details

Transformator

24 W tot 2 LED lichten

36 W tot 3 LED lichten

60 W tot 6 LED lichten

Verlengkabels

lengte 500 mm met 1 of 2 uitgangen

lengte 2200 mm met 1 of 2 uitgangen

lengte 6000 mm met 1 of 2 uitgangen

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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Tussenpaal
(zilver)

Tussenpaal
antraciet

Hoekpaal
(zilver)

Hoekpaal
(antraciet)

L-muur-
bevestiging

L-muur-
bevestiging

Windanker

Windanker

Chemische 
verankering

Chemische 
verankering

U-profiel Antraciet Zilver

U-profiel Afdekplaat, doppen 
& voetplaten

(inox)verlengstuk



Voet-
plaat

ASSORTIMENT HORIZEN KLEMPAAL

Voor hoogte afrastering
mm

Paallengte
Beschikbare

paaltypes
Compatibele invulling

In beton
mm

Op voetplaat
mm

900
hoogte zijde schuine panelen 900

1050
+ verlengstuk

1050 
+ voetplaat

paal in rechte lijn
hoekpaal

Glas panelen
Laminaat panelen 

Composiet Paneelplaten
(Classic, XL, Platinum)

Alu Paneelplaten
(Classic)

1800
1925

+ verlengstuk
1925 

+ voetplaat

Antraciet ZilverAntraciet

Kleuren

Antraciet ZilverAntraciet ZilverAntraciet

Kleuren

HoriZen Basispaal

HoriZen Klempaal

ASSORTIMENT HORIZEN BASISPAAL

Voor hoogte afrastering
mm

Paallengte*
Beschikbare

paaltypes
Compatibele invulling

In beton
mm

op voetplaat**
mm

< = 1000 1500 1050

paal in rechte lijn
hoekpaal

Composiet Paneelplaten
(Classic, XL, Platinum)

Alu Paneelplaten
(Classic)

1000 - 1800 2400 1925

> 1800 en hellingen 2980

* alle palen kunnen op de gewenste lengte worden gesneden indien nodig
** de palen voor installatie op een vloer of een terras zijn automatisch voorzien van een voetplaat. Het is niet nodig deze apart te bestellen.

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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HoriZen Draaipoorten

enkele draaipoort dubbele draaipoorten: op aanvraag

U-profiel SlotKruk / kruk

Voorzijde

Kruk / Bolkruk

Achterzijde

ASSORTIMENT STANDAARD HORIZEN ENKELE DRAAIPOORTEN*

Invulling Type
Paneelplaten

beschikbare Kleuren
Poortframe

beschikbare Kleuren
Poortpaal

beschikbare Kleuren
Breedte poortvleugel

mm
Hoogte poortvleugel

mm

Afstand tussen palen
(center/center)

mm

Benodigde ruimte
mm

Composiet

Classic

antraciet

grijs

amandel

zand

antraciet

zilver

antraciet

zilver
980 1800 1090 1170Platinum

grijs

bruin

XL
antraciet

grijs

Aluminium Classic
antraciet

zilver

* HoriZen enkele draaipoorten: kunnen ook op maat worden gemaakt.
  - breedte: 900 - 1800 mm
  - hoogte: max. 1800 mm
  HoriZen dubbele draaipoorten: worden altijd op maat gemaakt
  - breedte: max. 3600 mm
  - hoogte: max. 1800 mm
  Niet-symmetrische HoriZen dubbele draaipoorten zijn ook mogelijk (zie onderstaande afbeelding van dubbele draaipoorten)

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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ASSORTIMENT HORIZEN SQUADRA ALU PANELEN

Beschikbare 
kleuren

Standaard paneelhoogte 
(breedte x hoogte)

mm

Hoogte afrastering
mm

Compatibele metalen palen 70 x 70 mm
stalen paal 70 x 70 mm

In beton
mm

Met gelaste voetplaat
mm

Privacy paneel
antraciet
lichtgrijs

1800 x 1800 1800 2400 1950

Voortuin paneel 900 x 1800 900 1500 1050

HoriZen
Squadra Alu 

antraciet

HoriZen 
Squadra Alu 

licht grijs

Beschikbare kleuren en uitvoeringen

Beschikbare kleuren en uitvoeringen

HoriZen Composiet Design Alu panelen zijn niet 
combineerbaar met de andere producten van het HoriZen 
systeem. (wel compatibel met de HoriZen draaipoorten)

HoriZen Squadra Alu panelen zijn niet combineerbaar met 
de andere producten van het HoriZen systeem. 

HoriZen® Composiet Design Alu® Composiet Design Alu®

HoriZen® Squadra Alu paneel® Squadra Alu paneel®

ASSORTIMENT HORIZEN COMPOSIET ALU DESIGN PANEELPLATEN

Paneelplaten 
beschikbare kleuren

Standaard paneelhoogte 
(breedte x hoogte)

mm

Hoogte afrastering
mm

Compatibele metalen palen 70 x 70 mm
stalen paal 70 x 70 mm

In beton
mm

met gelaste voetplaat
mm

antraciet
zand

900 x 1800/900 schuin (1)
900 x 1800 (2)

1800 x 1800 (3)

voor schuine zijde 
met paneelhoogte 900

1500 1050

voor paneelhoogte 1800 2400 1950

1 2 3

HoriZen
Squadra Alu 

antraciet

HoriZen 
Squadra Alu 

licht grijs

Windanker

HoriZen Composiet
Design Alu
antraciet

HoriZen Composiet
Design Alu
zandkleur

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem

HoriZen
®

systeem
HoriZen

®

systeem
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HoriZen Aluminium Classic, zilver, met LED lichtstrook en HoriZen Glas paneel Alpha.
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Betafence Belgium NV 

Blokkestraat 34b

B-8550 Zwevegem 

T +32 56 73 47 47

www.betafence.be

www.betafence.nl

Betafence is wereldwijd marktleider in fysieke 
afrasteringssystemen, toegangscontrole, detectiesystemen en 
schanskorven.

Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken 
van Betafence Holding.

Wijzigingen in het assortiment en de producten voorbehouden. 
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