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Betafence
het is jouw tuin

Een tuin is meer dan het verlengstuk van het huis. Hij 

vormt samen met de woning de unieke leefwereld die we

zo graag ‘onze thuis’ noemen. Een eigen plek waarin we

ons vrij kunnen bewegen, in alle discretie, in alle veiligheid 

en toch verbonden met de buitenwereld.

Betafence zorgt ervoor dat je tenvolle van je tuin kunt ge-

nieten, in de geruststellende zekerheid dat je hebt geko-

zen voor de best mogelijke kwaliteit en zekerheid.

Je tuin, je thuis …

Geen afrastering, geen omheining, geen hek, 

geen poort of je vindt ze in het Betafence assor-

timent. De oplossing die je zocht, in de stijl, zelfs 

de kleur die bij je woonomgeving past en in de 

uitvoering die je zelf wenst of kiest.

… elke dag opnieuw

Je huis en tuin verdienen de beste bescher-

ming. Een Betafence omheining hoort erbij. Ze 

beschermt je optimaal en is op haar beurt goed 

beschermd, want uitgevoerd in stevige, slijtvaste 

materialen en als geen ander bestand tegen cor-

rosie, weersinvloeden en de tand des tijds.
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Met Betafence is je tuin niet zomaar omheind, maar  

‘omringd met de beste zorgen’: de kwaliteit en de  

service van ’s werelds belangrijkste producent van staal-

draadomheiningen.

Betafence is de som van een decennialange ervaring, 

een enorme expertise en een superieure technologische 

knowhow.

Of je nu kiest voor een klassieke afrastering, een aan-

gepaste poortstructuur of een totaalconcept op maat, 

Betafence biedt je producten en oplossingen die be-

antwoorden aan de strengste kwaliteits-, veiligheids- en 

duurzaamheidsnormen. Kortom, met Betafence zit je op 

rozen.

Betafence,
met kwaliteitsgarantie

5



Een tuin waarin de kinderen lekker kunnen dollen en de 

dieren vrij kunnen rennen en spelen, terwijl je zelf onbe-

kommerd van het zonnetje geniet, alleen of in het gezel-

schap van familie en vrienden.

Hoe maak je van je tuin je eigen, exclusieve droom, waar 

het plezier onbegrensd is, de vrijheid totaal en de natuur 

alomtegenwoordig? 

Betafence brengt je op ideeën, staat open voor al je wen-

sen, en biedt je alle middelen en mogelijkheden om je 

tuin om te toveren tot een paradijs dat je deelt met wie je 

dierbaar is, in alle rust en alle veiligheid …   

Plezier en 
veiligheid
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Een tuin waarin het leven goed is,
is een tuin die goed beschermd is 

door Betafence.

Beleef de vrijheid 

Genieten van het buitenleven in je eigen thuis, rustig, ongestoord, één met 

de natuur.  Met Betafence beleef je je vrijheid in alle veiligheid. 

Laat je inspireren 

Een prieeltje, een speelparkje, een bloemenperk, een siervijver, …   

Laat je tuinideeën de vrije loop. Betafence beschermt ze.

Kies voor schoonheid

Betafence heeft ook oog voor esthetiek, integreert zich soepel in elke omge-

ving, sluit aan op elke woonstijl, maakt elke tuin zoveel mooier en gezelliger.
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De mooiste kamer verdient de beste zorgen

De tuin van nu is een volwaardige leefruimte, waarin lounge-meubelen, tuinkeuken, zwemvijver, 

jacuzzi en tuindouche bijdragen tot een unieke wellness-sfeer. Een buitenkamer waar je, net als bin-

nen in je huis, gasten ontvangt, maaltijden serveert en ’s zomers tot diep in de nacht geniet van de 

feërieke omgeving en de heerlijke temperaturen.  

Betafence zorgt ervoor dat je je ‘leeftuin’ op de passende wijze kan afschermen, met afrasteringen 

waarmee je in no time fraaie groenwanden creëert of stevige, goed beveiligde afsluitingen in de stijl, 

de vormgeving en de kleur van je woning.

Een leeftuin waar je intimiteit gerespecteerd wordt en waar alles en iedereen veilig is. Betafence 

staat daar graag mee borg voor.

Een tuin om in te leven
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Naar Betafence heb
je geen omkijken

Een Betafence omheining vraagt 

weinig of geen onderhoud. Ze moet 

niet geschilderd worden, is corro-

siebestendig en blijft haar oorspron-

kelijke frisheid en stevigheid lang 

behouden. 

Comfortabel en voordelig!

 

Een buitenkamer waar je graag gasten ontvangt
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Wandel je even mee
door het Betafence assortiment?

Een uniek assortiment

Op de volgende pagina’s kan je uitgebreid kennismaken met alle producten uit het rijkgevarieerde Betafence assor-

timent. Tuinafsluitingen en -omheiningen in alle soorten, vormen en maten, opgevat en uitgevoerd volgens steeds 

dezelfde principes: kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Maar ook voor je tuinplezier wordt gezorgd. We nodigen je uit om naar hartelust te grasduinen in de vaak simpele, 

maar altijd leuke en slimme oplossingen om van je tuin een aantrekkelijk geheel te maken. Een omgeving waarin zelfs 

een gewone waspaal er fris en vrolijk uitziet.

    Tuinafsluiting

Panelen  • Bekafor® Classic
  • Zenturo®

  • Zenturo® Super 
  • Decofor®

  • Bekazur® 2D

Rollen  • Pantanet® Protect
  • Pantanet® Family
  • Pantanet® Essential
  • Pantanet® Light
  • Plasitor®

Poorten  • Bekafor® draaipoorten (Classic / Essential) 
  • Fortinet® draaipoort 
  • Zenturo® draaipoort

 
Schanskorven

 Tuinplezier

 • Arcoflor® Panelen
 • Schanskorven
 • Multistick paaltjes
 • Compostsilo 
 • Tuinwaspaal
 • Casanet®

 • Hexanet®

 • Ursus®
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Betafence groen:

onzichtbaar aanwezig

Totale integratie

Het klinkt ambitieus, maar met Betafence kan het: je om-

heining onzichtbaar in je tuin integreren. En dan kies je 

natuurlijk voor Betafence groen. De groene kleur van het 

rasterwerk vermengt zich spontaan met de planten zodat 

je ongestoord van de natuur kan genieten.

Wil je ook een frisse kijk op de natuur rondom je huis? 

Creëer zelf je ‘open ruimte’ door planten weg te laten 

zodat je kan genieten van vergezichten en contact kan 

maken met de omgeving, in alle veiligheid … 
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Betafence antraciet grijs:

in harmonie met jouw 
architectuur

De woonarchitectuur verandert ingrijpend. Strakkere vor-

men en nieuwe materialen vragen ook om nieuwe, aan-

gepaste afsluitingen. Betafence speelt op die evolutie in 

met een uitgebreid gamma creatieve oplossingen en pro-

ducten, uitgevoerd in de actuele tinten. 

Het Betafence assortiment biedt je de keuze uit verschil-

lende kleuren, geïnspireerd op de eisen en wensen van 

deze tijd. Behalve omheinigen in Betafence groen, kan je 

ook kiezen voor uitvoeringen in antraciet, zwart of wit, al 

naargelang de kleurstelling en vormgeving van je woning. 

Kortom, Betafence zorgt ervoor dat je nu én in de toe-

komst kan genieten van je vrijheid … in alle veiligheid. 
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Bekafor® Classic

Bekafor Classic is al jaren veruit de populairste en meest 

toegepaste paneelafsluiting. 

Een terechte klassieker en een wereldwijde referentie op 

het gebied van prijs/kwaliteit, stevigheid en flexibiliteit.

Het stevige rasterwerk is niet alleen een garantie voor een 

goed beschermde omgeving, maar zorgt ook voor een 

sluitend én transparant geheel. 

Klimplanten slingeren zich spontaan om en rond de afras-

tering en creëren daardoor een natuurlijke groenwand en 

een aangename vorm van privacy. En als je kiest voor nog 

meer privacy, kan je de afsluiting of de poort naar wens 

‘invullen’ met houten Collfort latten.

De mooiste
tuinmuur
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Kenmerken en voordelen 

1 Veilig, duurzaam en makkelijk te plaatsen, ook op een harde onder-

grond

2. Extra stevig dankzij de horizontale versterkingen

3. Uitgerust met prikkels, als extra beveiliging tegen ongewenste indringers 

(hoogte ≥ 1,5m) 

4. Een compleet systeem, met enkele en dubbele draaipoorten

5. Beschikbaar in de kleuren groen, wit en antracietgrijs

Bekafor Classic .
Voor een echt thuisgevoel . . .
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Decofor®

Decofor afrasteringspanelen en draaipoorten bakenen elk 

terrein af op een eenvormige, stijlvolle manier. Vlakke en 

gebogen panelen in combinatie met enkele en dubbele 

draaipoorten zorgen voor een elegante én stevige afras-

tering die zich onderscheidt door haar klasrijk en decora-

tief design, zodat dit een prijsinteressant alternatief is voor 

smeedwerk.

Decofor biedt de keuze uit twee soorten panelen (Arco 

en Recto) inclusief bijbehorende poorten en palen en be-

vestigingssystemen. Samen vormen ze een aantrekkelijk 

en uniform geheel dat perfect matcht met de residentiële 

omgeving achter de omheining. 

Een mooi terrein 
verdient de mooiste 
omheining
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Kenmerken en voordelen 

1 Het elegant design geeft elke afrastering een extra meerwaarde

2. De beschermende polyestercoating waarborgt een lange levensduur

3. Alle elementen zijn perfect op elkaar afgestemd en dus snel en makkelijk 

te monteren

4. Decofor is verkrijgbaar in verschillende versies.

5. Beschikbaar in stijlvol zwart

6. Decofor, met stevige vierkante palen met boldop, is een waardig  

alternatief voor smeedwerk.

Decofor. Als je kiest voor
decoratieve degelijkheid .
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Zenturo®

Je tuin afbakenen op je eigen manier. Strak, speels, kleur-

rijk of apart… Met Zenturo creëer je je eigen afrastering, 

zoals jij ze in gedachten hebt. Een afrastering die perfect 

past bij jouw woonomgeving, omdat je ze zelf hebt ge-

personaliseerd of gedecoreerd. Een afrastering waarmee 

je letterlijk àlle kanten uitkunt. Een ongeziene combinatie 

van creativiteit en functionaliteit.

Zenturo: omringd met pure rust

Met Zenturo heeft Betafence een uniek systeem aan z’n 

assortiment toegevoegd. Even stevig en betrouwbaar 

als de klassieke Bekafor panelen, maar met een uniek, 

innovatief design, dat je naar eigen inzicht kunt invullen 

en personaliseren, geheel in harmonie met je omgeving. 

Zenturo betekent letterlijk: omringd door een zen-achtige 

rust. 

Je tuin is uniek,
je omheining ook …
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Maak een kunstwerk van je  
omheining met jouw signatuur.

Kenmerken en voordelen 

1. Zenturo is een universele, all-in-one oplossing voor 1001 toepassingen

2. Je bent co-designer van je eigen tuinomheining, die je naar wens en behoefte 

kan personaliseren

3. Zenturo kan makkelijk geïnstalleerd worden in combinatie met Bekafor palen, 

Bekafor Clickpalen of Zenturo palen (gevulde wand)

4. De specifieke dubbele, alternerende horizontale draden en de duurzame af-

werking van de panelen staan garant voor een optimale stevigheid en een 

lange levensduur

5. Uitgebreid assortiment toebehoren om de Zenturo panelen te personaliseren

6. Bijhorende Zenturo poorten vormen een harmonieus afrasteringssysteem
19



Zenturo vormt één geheel met je tuin. Diverse toepas- 

singen zijn mogelijk met één en hetzelfde Zenturo paneel:

• Strakke designafrastering dankzij de combinatie van  

diverse maasgroottes en voorzien van specifiek voor dit 

concept ontwikkelde, dubbele, alternerende horizon-

tale draden.

• De pixelafrastering, waarbij je de panelen naar eigen 

inzicht kan decoreren of karakteriseren met klikbare 

plaatjes of ‘pixels’.

• De privacy afrastering, waarbij je de panelen geheel 

of gedeeltelijk invult met pixels of flexo- of perfostrips,  

zodat je tuin op een aantrekkelijke, kleurrijke manier 

wordt afgeschermd. 

• Het klimplantenraster, een omheiningsconcept waartoe 

Zenturo zich door z’n speciale draadstructuur als geen 

ander leent.

• Zenturo Super als uitstekend alternatief voor een volle 

wand of afrastering met diverse ‘vullingen’ (zie p. 22).
Pixels

Door op een creatieve manier pixels aan 

te brengen, kan je je afrastering echt per-

sonaliseren, met je eigen patroon, je eigen 

design, je eigen teksten of symbolen. 

Flexo- en Perfostrips

Met de plastic of geperforeerde strips 

kan je je omheining mooi en stijlvol, ge-

heel of gedeeltelijk, invullen en afwerken.

Dankzij de dubbele en alternerende 

horizontale draden kunnen de strips 

er moeiteloos ingeschoven 

worden.

De all-in-one oplossing 
voor 1001 toepassingen

De Zenturo toebehoren om je Zenturo afrastering te personaliseren

Vraag de Zenturo inspiratiegids aan.
20



Zenturo® Draaipoort

Kenmerken en voordelen 

1 De poorten zijn verkrijgbaar in Metallic Antracietgrijs (BF 7016 M).

2. De Zenturo poort is voorzien van een design slot- en scharniersysteem:

• een klein, discreet, ingewerkt slot met veiligheidsverankering (alles roestvrij)

• veilige, esthetische krukken met geïntegreerde sleutelcylinder

• een hoogkwalitatieve slotaanslag, uitgevoerd in een nieuw, discreet design

• zwarte-metallic gekleurde scharnieren, in een eigentijds design en in lijn met de 

krukken

3. Combineerbaar met Zenturo en Zenturo Super panelen

Met Zenturo heb je gekozen voor een creatieve, stijlvolle om-

heining met een heel eigen look. Die wil je natuurlijk ook op een 

passende manier afronden. 

De Zenturo draaipoort is een innovatief poortdesign dat naad-

loos aansluit op de vormgeving en de decoratie van je Zenturo 

omheining. Samen vormen ze één gepersonaliseerd geheel. 

Mooi zo. Je tuinomheining is nu op en top Zenturo én de toe-

gang tot je tuin is perfect beschermd. Een enkele of een dub-

bele poort? Aan jou de keuze. Beide zijn mogelijk. 

De Zenturo draaipoort 
rondt je omheining  
in stijl af

Zenturo draaipoorten . 
Tuinpoorten voor een stijlvolle 
toegang.
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Zenturo® Super

Met de nieuwe Zenturo Super panelen kan je je om- 

heining nu nog mooier en creatiever ‘invullen’. Deze 

Zenturo Super panelen lenen zich als geen andere tot 

tuinwanden en –omheiningen waarin ook natuurlijke ele-

menten als stenen en hout bijdragen tot een nog mooier,  

esthetischer effect. Met het Zenturo Super paneel in-

troduceert Betafence een paneel met nog kleinere  

mazen: 50x50mm en 100x50mm waardoor er nog meer 

variatie mogelijk wordt. Ook kleinere keien, schors en 

houtsnippers kunnen nu mooi in de panelen verwerkt 

worden zonder dat ze door de mazen glippen … 

Ook de Zenturo Super panelen zijn voorzien van een 

dubbele alternerende horizontale draad waardoor je er 

moeiteloos Zenturo Perfo Strips en Zenturo Flexo Strips 

of Zenturo Pixels in kan aanbrengen.

Jouw tuinomheining 
krijgt een ‘nieuwe 
invulling’
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Zenturo Super panelen. Nog 
meer vrijheid om je omheining 
naar eigen believen in te vullen

Kenmerken en voordelen 

1. Maasafmetingen van 50x50mm en 100x50mm

2. Verhindert overklimmen, dus nog meer veiligheid

3. Beschikbaar in de trendy standaardkleur Metallic Antraciet Grijs (BF 7016M) 

voor een moderne, attractieve look

4. Standaardbevestiging met Bekaclip paal en Bekafor beugels of  met Bekafor 

Clickpaal en voorgemonteerde bevestigingsclips

5. Bevestig met de rechthoekige Zenturo palen en de bevestigingsklemmen voor 

een extra stevige gevulde wand.
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Zenturo® Paalconcept

De paal bij uitstek 
voor gevulde  
wanden 
Gevulde wanden vragen om een extra stevige bevesti-

ging die ook mooi en decoratief oogt. Het Zenturo paal-

concept is speciaal ontwikkeld om die stevigheid te  

garanderen en je tuinomheining esthetisch af te werken. 

Zenturo palen onderscheiden zich door de rechthoekige 

vorm, de bevestigingsklemmen, de fraaie afwerking met 

voorgemonteerde zwarte dop en de speciaal ontwikkel-

de afstandshouders om ook zwaarder gevulde volumes 

mooi vlak te houden. Het Zenturo paalsysteem beant-

woordt daarmee perfect aan de hoge eisen die Betafence 

én u, als eigenaar, stellen aan de kwaliteit, de esthetiek en 

de veiligheid van een gevulde wand. 

Kenmerken en voordelen 
• Een vlotte, tijdbesparende installatie

• Een aangepast design in metallic antracietgrijze kleur, in 

lijn met het Zenturo concept 

• Een optimale stevigheid door het specifieke profiel 

en een stevige bevestiging d.m.v. de bevestigings- 

klemmen 

• Speciale veiligheidsbout ter bescherming van de 

spinklem; hoge windweerstand van de gevulde wand 

(120km/u frontaal)24



Te combineren met Bekafor Classic panelen en Zenturo panelen.

Bekafor®  Clickpaal

Klikvast

Betafence blijft zichzelf heruitvinden. De Bekafor Clickpaal 

is daarvan nog maar eens het bewijs. Een innovatief paalsys-

teem met alleen maar voordelen:

• Plaatsing zonder installatie vooraf, dus … makkelijker en 

kostenefficiënter dan ooit.

• Met voorgemonteerd clicksysteem waardoor de bevesti-

gingsclips niet meer kunnen ontvreemd worden. 

• Het paalprofiel is afgestemd op een optimale stevigheid. 

• De paaldop en de binnenwaarts gemonteerde bevestigings-

clips waarborgen een maximale veiligheid.

Klik... en de
omheining zit vast
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Bekazur® 2D

Niets zo zalig en ontspannend als een duik nemen in je 

zwembad terwijl de allerkleinsten zich uitleven in hun ei-

gen plonsbadje. Een luxe die de allerbeste bescherming 

verdient: een Bekazur 2D omheining. De stevige, hel-

derwitte en fraai ogende afsluiting maakt het zwem- en 

plonsplezier compleet, want Bekazur 2D verzekert je van 

een optimale veiligheid.

Het toegangspoortje is uitgerust met een speciaal vei-

ligheidsslot dat kleine kinderen niet zelf kunnen openen. 

Desgewenst kan je ook kiezen voor een automatische 

sluiting, voor nog meer comfort en zekerheid.

Kortom … genieten maar!

Baden in alle 
veiligheid
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Kenmerken en voordelen

1. Een stevig, makkelijk te plaatsen systeem, ook op een harde onder-

grond zoals tegels en beton

2. Kindveilige toegangspoort met speciaal veiligheidsslot dat niet door 

kleine kinderen kan worden geopend

3. Mooie, kwaliteitsvolle uitvoering die het ‘zwembad’ een extra uitstraling 

geeft

4.  Beanwoordt aan de Franse NF P90-306 veiligheidsnorm

Bekazur 2D .
De waterpret kan niet op als je 
zwembad goed beschermd is .
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Pantanet®

Je houdt van veiligheid, maar ook van openheid. Je wilt 

vrij en ongehinderd van je tuin genieten, alles volop laten 

groeien en bloeien en toch ook … optimaal beschermen.

Met Pantanet sluit je je tuin veilig af en geef je hem tegelijk 

de volle ruimte.

De ideale oplossing als je je tuin in al z’n pracht en praal

wilt beleven en structuur wilt brengen in je groenomge-

ving.

Wat in je tuin thuishoort, is goed beschermd en kan welig 

tieren. En ook de hond blijft veilig op zijn terrein en netjes 

uit de buurt van de buren. 

Je tuin,
je vrijheid
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Pantanet .
Bescherm je tuin . Geef het 
groen de ruimte .

Kenmerken en voordelen 

1. Een discrete en duurzame omheining, 100% transparant

2. Vormt één mooi en afgerond geheel met Bekaclip-P of Bekarond-P palen en

 bijbehorende, enkele of dubbele poorten

3. Beschermt waterpartijen tegen ballen en andere projectielen

4. Bakent perken, vijvers en waardevolle planten af en zorgt ervoor dat kinderen 

veilig en ongehinderd kunnen spelen

5. Beschikbaar in 2 kleuren: groen (BF 6073) en antraciet grijs (BF 7016M) (grijs: 

enkel Pantanet Family en Pantanet Essential)
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Er is een Pantanet-oplossing voor elke toepas-

sing en situatie, in functie van de vereiste stevig-

heid en levensduur. De vier productassortimenten 

bieden je de vertrouwde Pantanet topkwaliteit, in 

combinatie met enkele unieke troeven. 

Pantanet Essential en Pantanet Light zijn twee 

kwalitatieve productgroepen met 10 jaar ga-

rantie die een ruime keuze aan hoogtes en rol-

lengtes bieden. Bepaalde hoogtes van Pantanet  

Essential zijn ook beschikbaar in antraciet.

De twee hoogwaardige productgroepen  

Pantanet Protect en Pantanet Family bieden 20 

jaar garantie en de meest uitgebreide keuzemo-

gelijkheden. 

De kleinere maas bij Pantanet Protect en 

de dubbele draad boven- en onderaan bij  

Pantanet Family zorgen voor extra stevigheid. 

 

De zachte horizontale draden bieden een elas-

tisch krimpeffect en maken spandraad overbo-

dig. In combinatie met de harde verticale draden 

blijft de afrastering toch stevig en vormvast.

Pantanet® Protect
hoogtes: 102 tot 203 cm
rollengte: 25 m
kleur: groen BF6073
zelfkantdraad: enkel
garantie: 20 jaar
made in Europe

Pantanet® Essential
hoogtes: 61 tot 203 cm
rollengte: 25 m
bij bepaalde hoogtes: 10 m 
kleur: groen BF6073 

      antracietgrijs BF7016M (bep.hoogtes)

zelfkantdraad: dubbel (bovenaan), enkel (onderaan)
garantie: 10 jaar
made in Europe

Pantanet® Light
hoogtes: 60 tot 150 cm
rollengte: 25 m
bij bepaalde hoogtes: 10 m**
kleur: groen BF6073
zelfkantdraad: enkel
garantie: 10 jaar
made in Europe

maas: 5 x 5 cm

Pantanet beschermt 
je tuin met 4 types  

** enkel beschikbaar in Nederland

Pantanet® Family
hoogtes: 61 tot 203 cm
rollengte: 25 m
bij bepaalde hoogtes: 10 m 
kleur:  groen BF6073
  antracietgrijs BF7016M
zelfkantdraad: dubbel
garantie: 20 jaar
made in Europe

maas: 10 x 5 cm

maas: 10 x 7,6 cmmaas: 10 x 5 cm

Pantanet Family ook inAntracietkleur

Pantanet Essential ook inAntracietkleur
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Een duurzame tuinpoort is een must.  De Fortinet draaipoort werd vernieuwd met stijlvolle schar-

nieren en een geïntegreerd sluitsysteem.  De poort verenigt kwaliteit, esthetiek en veiligheid op een 

subtiele wijze.

1 Maas

 Hoe kleiner de maas, hoe sterker de afsluiting

2 Draaddiameter

 Dikke draad = sterke afsluiting

3 Dubbele negge
 Dubbele draad (bovenaan en onderaan) geeft 

bijkomende sterkte aan de zwakste plaatsen

4 Voelen van het product
 Voelt het gaas stevig aan als u met 2 vingers de  

verticale draden probeert samen te knijpen?

5 Garantie
 Betafence biedt 10 jaar garantie, op Pantanet 

Protect en op Pantanet Family zelfs 20 jaar.

Waarop letten bij de aankoop 
 van tuingaas op rollen?

De Fortinet® draaipoort : 
het ultieme sluitstuk van een 
budgetvriendelijke tuin

Kenmerken en voordelen 

1. Stevige poortconstructie met kwalitatieve poortaccessoires.

2. Discreet en eigentijds design : minutieus afgewerkt.

3. In het kader geïntegreerd sluitsysteem : uniek, veilig en betrouwbaar.

4. Anti-corrosie beschermlaag en polyester coating : groen of zwart (beperkt assortiment)

5. Compatibel met verschillende gaastypes op rol : Pantanet, Plasitor, …

6. Snelle en eenvoudige installatie.
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Plasitor®

De natuur beschermt je privacy het best. Plasitor is daar-

van het mooiste voorbeeld.

Plasitor afrasteringen zijn speciaal ontwikkeld om het 

groen gewoon z’n gang te laten gaan en toch … binnen 

de perken te houden. Laat ze begroeien met klimplan-

ten en binnen de kortste tijd kijk je uit op een natuurlijke 

groenwand. En om ervoor te zorgen dat de structuur in 

weer en wind ‘in vorm’ blijft, kan je Plasitor laten afwerken 

met een stevige bovenbuis.

Je privacy, 
beschermd 
door het groen
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Laat de planten maar klimmen

Klimop groeit snel en vormt al snel een dicht gebladerte dat je op een 

natuurlijke wijze beschermt tegen de wind. Je tuin wordt er alleen maar 

mooier en comfortabeler door.

Maar let er wel op …

• dat het gewicht van de planten de vormvastheid niet in het gedrang kan 

brengen.

• dat de palen voldoende dik zijn en op een beperkte afstand (maximum 

2 meter) van elkaar staan.

• dat de bovenrand is afgewerkt met een stevige bovenbuis.

Plasitor .
Kies voor klimkracht
en verminder de windkracht .
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Arcoflor®  /  Schanskorven

Met Arcoflor leid je je tuin in nieuwe banen
Een gewone tuinmuur wordt opeens een mozaïek van 
kleuren en geuren. Met Arcoflor muurpanelen breng 
je de tuin tot bloei en creëer je een unieke parksfeer.  
Arcoflor panelen in combinatie met Bekaclip®-P palen 
zijn een perfecte oplossing voor een tijdelijke afrastering. 

Met Zenturo panelen zorg je voor  
een feeërieke tuin
Gaat u voor feeëriek en sprookjesachtig ?
Als muurpaneel fleurt Zenturo uw leefomgeving op en 
schept het extra sfeer in uw tuin.
Met Panofix® afstandshouders bevestigt u de panelen 
op een afstand van de muur, zodat de ranken en stekels 
zich perfect rond het paneel kunnen vasthechten.

Met schanskorven breng je reliëf in je tuin
Een muurtje bouwen, een niveauverschil wegwerken … 
Vul de korf met kleurrijke stenen, grote keien, hout of 
andere decoratieve materialen en je hebt er weer een 
fraaie aanwinst bij. 

Verticaal tuinieren
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Klimplanten willen alleen maar hogerop. Help ze een handje. Maak gebruik van de 

verschillende systemen die Betafence je biedt om zelfhechtende en niet-zelfhechten-

de planten de weg te wijzen … Hieronder een overzicht van de oplossingen waaruit 

je kan kiezen.

Klimplant Hechtsysteem 
plant

Betafence 
oplossing 
tegen muur

Betafence 
oplossing 
vrijstaand

• Slingerplanten  
(kamperfoelie, kiwi, 
bonen, winde en 
Duitse pijp...)

• Windende 
stengels

• Arcoflorpaneel 
+ Panofix
• Zenturo

• Plasitor met  
bovenbuis

• Pantanet Protect 
met bovenbuis

• Bekafor Classic
• Zenturo

• Clematissen • Windende  
bladstengels

• Arcoflorpaneel
+ Panofix
• Zenturo

• Plasitor
• Pantanet Protect
• Bekafor Classic
• Zenturo

• Passiebloemen,  
druivelaars, erwten, 
Cobaea scandens, 
komkommers,  
fleskalebassen

• Klimranken • Arcoflorpaneel
• Casanet
• Zenturo

• Plasitor
• Pantanet Protect

• Wingerd • Bladranken met 
hecht-kussentjes of 
zuignapjes

• Arcoflorpaneel of stukje 
Casanet voor de start

• Zenturo

• Plasitor met 
bovenbuis

• Pantanet Protect met 
bovenbuis

• Zelfhechtende klimop, 
klimmende hortensia, 
trompetklimmer

• Luchtwortels • Arcoflorpaneel of stukje 
Casanet voor de start

• Zenturo

• Plasitor met 
bovenbuis

• Leirozen, klimrozen, 
liaanrozen

• Stekels • Arcoflorpaneel
+ Panofix
• Zenturo

• Pantanet Protect
• Bekafor Classic
• Zenturo
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Bescherm het leven in je tuin

Planten moeten bloeien en kinderen moeten spe-

len … Daarom verdienen beiden ook de passen-

de bescherming. Met Casanet of Hexanetgaas,  

gecombineerd met Multistick paaltjes kan je je bor-

ders en je bloemperkjes op een eenvoudige manier 

beveiligen tegen rondvliegende ballen en andere 

projectielen en heb je er toch volop plezier van. 

Decoratief, doorzichtig en zo geplaatst! 

Met Multistick zet je alles stevig vast

Multistick paaltjes zijn speciaal bedacht om afras-

teringen snel en makkelijk te ‘verankeren’, zonder 

beton. Ook een verplaatsbaar konijnenparkje is zo 

geïnstalleerd. 

Netjes beschermd

Multistick
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Compostsilo  /  Tuinwaspaal

Tuinafval? In de Compostsilo!

4 panelen en 4 verbindingsstaafjes. Meer heb je niet nodig om 

een Compostsilo te bouwen die je makkelijk zelf kan plaatsen en 

naderhand naar believen kan uitbreiden of elders installeren. Zo’n 

silo kan je algauw niet meer missen, want het is de ideale verza-

melplaats voor bladeren en tuinafval en met de compost kan je je 

tuingrond weer verrijken zodat je bloemen en planten nog beter 

groeien. 

Een waspaal met de T van tuin

Je was drogen in de tuin is weer helemaal ‘in’. En terecht, want 

het is een makkelijk, voordelig en volkomen natuurlijk droogpro-

ces. Met de tuinwaspalen en waslijndraad van Betafence hoeft 

u alleen nog maar even te wachten op de zon. 

De natuur als 
energiebron
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Hexanet, de kippen zullen blij zijn

Een gaas dat zich in elke gewenste vorm laat 

plooien en heel eenvoudig te plaatsen is.

Hexanet is niet voor niets dé maatstaf voor een 

veilige, voldoende stevige kippenren waar ook de 

kleine dieren zich thuisvoelen.

Casanet, een gaas dat er stààt

Met Casanet ben je zeker van een extra stevige 

en toch soepele afrastering, met maatvaste ma-

zen en zonder het risico van losse of gebroken 

draden. Veilig en betrouwbaar, zoals een dieren-

verblijf moet zijn.

Ursus, diervriendelijk en duurzaam

Doe je grotere dieren en jezelf een plezier met dé 

referentie op het gebied van diervriendelijke af-

rasteringen: Ursus Zincalu. Een stevig, geknoopt 

gaas met een roestwerende coating en een grote 

flexibiliteit. De kleinere mazen onderaan beletten 

kleine dieren om te ontsnappen en verstevigen 

het dierenverblijf. 

Een afrastering die al jaren wordt toegepast in de 

professionele wereld, ideaal voor het houden van 

schapen, geiten en kleinvee. 

De dieren voelen zich
helemaal thuis in de tuin

Hexanet®  /  Casanet®  /  Ursus®

3838



Hexanet, het gaas voor zelfdoeners 

Een origineel bloemenstuk, bescherming voor een bloemenperk, ...

“Hexanet plooit zich gewillig naar je ideetjes en je wensen.”

Casanet, alles stevig afgesloten

Ramen van gaaswerk voor het tuinhuisje, een klimrek voor de planten, een 

zaaibak … Als het sterk en toch voldoende soepel moet zijn, is Casanet 

de gedroomde oplossing. En met de Casanettang en clipsen maak je alles 

stevig vast.

De hobbytuin
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De handen uit de mouwen
Als je een beetje handig bent en die handen ook graag uit de mouwen steekt, is Betafence een 

geschenk uit de hemel. Het Betafence assortiment bevat alles wat je nodig hebt om met goed 

resultaat zelf je omheiningen te plaatsen, poorten te installeren en op het eerste gezicht moeilijke 

klussen makkelijk te klaren: de kwaliteitsproducten, de bijbehorende elementen, het aangewezen 

werkmateriaal én de tips en tricks die je als ‘professionele’ zelfdoener natuurlijk altijd kan gebruiken. 

Uiteraard kan de professionele vakman of hovenier je ook adviseren of werk uit handen nemen.

Voor de doe-het-zelver
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De doe-het-zelf gidsen
VOOR EEN GEDETAILLEERDE MONTAGEBESCHRIJVING

Vraag ze aan via info.benelux@betafence.com of bekijk de handige montagefilmpjes 
op www.betafence.nl of www.betafence.be bij de desbetreffende producten. www.betafence.be www.betafence.nl
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Productoverzicht

Het volledig assortiment

Op de volgende pagina’s vind je een compleet overzicht van het Betafence 

assortiment tuinafsluitingen en tuinaccessoires, met inbegrip van alle tech-

nische details, zoals specifieke toepassingen, afmetingen en afwerking. Aan 

de hand van die informatie kan je zelf keuzes maken of met je tuinarchitect 

of tuinspecialist de geschikte materialen en oplossingen bepalen.

Voor aanvullende details en het advies van een expert ter zake, kan je  

uiteraard steeds bij je Betafence verdeler terecht of bij Betafence. 
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• panelen met horizontale versterkingen

• te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels of 

Bekafor Clickpalen

• verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd (PVC)

• draaddiameter horizontale draad: 4,50 mm

 draaddiameter verticale draad: 4 mm

• maas: 10 x 5 cm

• kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M /

 wit RAL9010

• Bekaclippalen ø 48 mm (ø 60 mm: in comb. met Bekafor Collfort)

• verzinkt en geplastificeerd

• kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M / 

 wit RAL9010

hoogte (m) breedte (m) kleur kleur kleur*

0,63 2 6005 grijs 9010*

1,03 2 6005 grijs 9010*

1,23 2 6005 grijs 9010*

1,53 2 6005 grijs 9010*

1,73 2 6005 grijs 9010*

2,03 2 6005 grijs -

0,63 48 0,70 6005 grijs 9010* 2

1,03 48 1,10 6005 grijs 9010* 2

1,23 48 1,30 6005 grijs - 3

Productoverzicht

Bekafor®

Classic
PANELEN BEKACLIPPALEN

Kleur

Palen te plaatsen in Bekafor voetstuk

Palen te betonneren

afrasterings-
hoogte (m)

paal
ø

(mm)

paallengte
(m)

kleur kleur kleur* beugels 
per 
paal

0,63 48 1,10 6005 grijs 9010* 2

1,03 48 1,50 6005 grijs 9010* 2

1,23 48 1,70 6005 grijs 9010* 3

1,53 48 2,00 6005 grijs 9010* 3

1,73 48 2,30 6005 grijs 9010* 4

2,03 48 2,50 6005 grijs - 4

1,73 60 2,30 6005 grijs - 4

2,03 60 2,50 6005 grijs - 4
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• Bekafor Clickpalen 50 x 30 mm met voorgemonteerde bevestigingsclips

• verzinkt en geplastificeerd

• kleuren: groen RAL6005 / antracietgrijs BF7016M

afrasterings-
hoogte (m)

paal
sectie
(mm)

paallengte
(m)

kleur kleur bevestigings-
clips per paal

0,63 50 x 30 1,10 6005 grijs 3

1,03 50 x 30 1,50 6005 grijs 3

1,23 50 x 30 1,70 6005 grijs 4

1,53 50 x 30 2,00 6005 grijs 5

1,73 50 x 30 2,30 6005 grijs 5

2,03 50 x 30 2,50 6005 grijs 5

0,63 50 x 30 0,70 6005 grijs 2

1,03 50 x 30 1,10 6005 grijs 3

1,23 50 x 30 1,30 6005 grijs 3

1,03 50 x 30 1,70 6005 grijs 4

1,23 50 x 30 2,00 6005 grijs 5 + 1*

1,53 50 x 30 2,30 6005 grijs 5

1,73 50 x 30 2,50 6005 grijs 5 + 1*

BEKAFOR CLICKPALEN

• set voor Bekafor Classic

• houten latten voor 1 paneel. 
Bekafor Classic van 2 m breed, 
hoogte 173 cm of 203 cm

• 40 verticale latten

• 3 horizontale latten (1,73 m) 

 4 horizontale latten (2,03 m)

• in blister
• polyamide

• aluminium geplastificeerd

• aluminium geplastificeerd

• inox

• 2 muursteunen + 2 hoekclips
  + 4 moeren 
  + 4 bouten
• inox
• onder blister

TOEBEHOREN

omschrijving stuks/blister

48 mm groen RAL6005 6

48 mm wit RAL9010 6

48 mm antracietgrijs 6

omschrijving stuks/blister

hoekclips 10

omschrijving stuks/blister

muurbevestiging inox 2

omschrijving voor paal ø mm

groen RAL6005 48

wit RAL9010* 48

antracietgrijs 48

omschrijving voor paal sectie (mm)

groen RAL6005 50 x 30

antracietgrijs 50 x 30

Bekafor® Beugels

Bekafor® Voetstuk

Bekafor® Click Voetstuk

Bekafor® Hoekclips

Bekafor® Muurbevestiging

Bekafor® Collfort

Palen te plaatsen in Bekafor Click Voetstuk

Palen te plaatsen op hellend terrein

Palen te betonneren

* 1 extra bevestigingsclip te voorzien voor paneelhoogtes 1,23 m en 1,73 m
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Productoverzicht

• decoratief dubbeldraadpaneel

• te bevestigen aan vierkante palen met metalen boldop 

d.m.v. beugels (panelen tussen de palen)

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• draaddiameter: horizontaal 2 x 8 mm - verticaal 6 mm

• maas: 20 x 6,5 cm

• kleur: zwart RAL9005

Decofor®

Zenturo®

• panelen: gelaste ronde draden

• dubbele alternerende horizontale draden 

• te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels of aan 

Bekafor Clickpalen of aan de specifieke Zenturo paal voor 

gevulde wand.

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• draaddiameter horizontale draad: 5,00 mm

 draaddiameter verticale draad: 4,15 mm

• mazen: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• kleur: antracietgrijs BF7016M (andere kleuren op aanvraag)

• Bekaclippalen ø 48 mm (ø 60 mm: in comb. met strips)

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: antracietgrijs BF7016M

hoogte (m) breedte (m) kleur

0,655 2,005 grijs

0,955 2,005 grijs

1,255 2,005 grijs

1,555 2,005 grijs

1,705 2,005 grijs

2,005 2,005 grijs

afrasterings-
hoogte (m)

paal
ø

(mm)

paallengte
(m)

kleur beugels 
per paal

0,65 48 1,10 grijs 2

0,95 48 1,50 grijs 2

1,25 48 1,70 grijs 3

1,55 48 2,00 grijs 3

1,70 48 2,30 grijs 4

2,00 48 2,50 grijs 4

1,70 60 2,30 grijs 4

2,00 60 2,50 grijs 4

0,65 48 0,70 grijs 2

0,95 48 1,10 grijs 2

1,25 48 1,30 grijs 3

PANELEN BEKACLIPPALEN

Palen te plaatsen in Bekafor voetstuk

Palen te betonneren
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Arco Recto

Kleur

Kleur

PANELEN

Hoogte midden paneel (m) breedte 
(m)

kleur
Arco Recto

0,886 0,762 2,015 9005

1,086 0,962 2,015 9005

1,286 1,162 2,015 9005

1,486 1,362 2,015 9005
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• Vierkante palen, voorzien van boldop

 sectie 60 x 60 x 1,5 mm

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: zwart RAL9005

PALEN TE BETONNEREN

afrasterings-
hoogte (m)

paal
sectie
(mm)

paallengte
(m)

kleur beugels per 
paal

0,886/0,762 60 x 60 1,50 9005 2

1,086/0,962 60 x 60 1,50 9005 3

1,286/1,162 60 x 60 1,75 9005 3

1,486/1,362 60 x 60 2,00 9005 3

• Vierkante palen met boldop in aluminium voetstuk (150 x 150 mm) - gelijmd

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: zwart RAL9005

PALEN TE PLAATSEN IN DECOFOR VOETSTUK

• Bekafor Clickpalen 50 x 30 mm met voorgemonteerde  

bevestigingsclips

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: antracietgrijs BF7016M

BEKAFOR CLICKPALEN TOEBEHOREN

afrasterings-
hoogte (m)

paal
sectie
(mm)

paallengte
(m)

kleur beugels per 
paal

0,886/0,762 60 x 60 0,965 9005 2

1,086/0,962 60 x 60 1,165 9005 3

1,286/1,162 60 x 60 1,365 9005 3

1,486/1,362 60 x 60 1,565 9005 3

afrasterings-
hoogte (m)

paal
sectie
(mm)

paallengte
(m)

kleur bevestigings-
clips per paal

0,65 50 x 30 1,10 grijs 3

0,95 50 x 30 1,50 grijs 3

1,25 50 x 30 1,70 grijs 4

1,55 50 x 30 2,00 grijs 5

1,70 50 x 30 2,30 grijs 5

2,00 50 x 30 2,50 grijs 5

0,65 50 x 30 0,70 grijs 2

0,95 50 x 30 1,10 grijs 3

1,25 50 x 30 1,30 grijs 3

Palen te plaatsen in Bekafor Click Voetstuk

Palen te betonneren

Decofor® Beugels:  Bevestiging van de panelen tussen de palen.

• Tussenpaalbeugel

• Hoekpaalbeugel

• Zenturo Pixel • Zenturo Perfo strip • Zenturo Flexo strip

• Eindpaalbeugel

• Bevestigingsstuk Decofor-
paneel aan muur of poortpaal

Zenturo® :  Voor de 1001 mogelijkheden, vraag de gedetailleerde Zenturo Inspiratiegids aan.

0,95 50 x 30 1,70 grijs 4

1,25 50 x 30 2,00 grijs 5 + 1*

1,55 50 x 30 2,30 grijs 5

1,70 50 x 30 2,50 grijs 5 + 1*

Palen te plaatsen op hellend terrein

* 1 extra bevestigingsclip te voorzien voor paneelhoogtes 1,25 m en 1,70 m

• Toebehoren Bekaclippalen: zie p.45 (Bekafor beugels, hoekclips,voetstuk,muurbevestiging)

• Toebehoren Bekafor Clickpalen: zie p.45 (Bekafor Click voetstuk, muurbevestiging)

• Specifieke Zenturo palen voor gevulde wand : zie p.48

Zenturo®
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Productoverzicht

• panelen, gelaste ronde draden

• dubbele alternerende horizontale draden

• te bevestigen aan Bekaclippalen met Bekaforbeugels, aan 

Bekafor Clickpalen of aan de specifieke Zenturo paal voor 

gevulde wand

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• draaddiameter horizontale draad: 5,0 mm

• draaddiameter verticale draad: 4,15 mm

• maas: 100 x 50 / 50 x 50 mm

• kleur: antraciet grijs BF 7016M

• rechthoekige palen 120 x 40 mm

• voor gevulde wand

• met inserts M6 aan beide zijden

• *Paallengtes 2,40 m en 2,70 m zijn voorzien van extra inserts 

om een alternatieve, eenvoudiger installatie mogelijk te maken. 

(2 panelen boven elkaar te monteren)

 Paallengte 2,40 m = panelen 955 mm + 655 mm

   2,70 m = panelen 955 mm + 955 mm 

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• Zenturo/Zenturo Super panelen d.m.v. specifieke bevestigings-

klemmen te monteren op deze palen

• kleur: antraciet grijs BF 7016M

• zie specifieke installatieinstructies indien gebruikt als gevulde 

wand (Zenturo brochure of http://safety.zenturo.net) **

Zenturo®

Super
ZENTURO PALEN VOOR GEVULDE WAND
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Kleur

PANELEN

hoogte (m) breedte (m) kleur

0,655 2,005 grijs

0,955 2,005 grijs

1,255 2,005 grijs

1,555 2,005 grijs

1,705 2,005 grijs

2,005 2,005 grijs

afrasterings-
hoogte (m)

paal
sectie
(mm)

paallengte
(m)

kleur bevestigings-
klemmen/

paal

0,655 120 x 40 1,10 grijs 2 x 3

0,955 120 x 40 1,50 grijs 2 x 4

1,255 120 x 40 1,70 grijs 2 x 5

1,555 120 x 40 2,00 grijs 2 x 6

1,705 120 x 40 2,40 * grijs 2 x 6 (* 2 x 7)

2,005 120 x 40 2,70 * grijs 2 x 7 (* 2 x 8)

SPIJLENAFRASTERING TYPE 2D

• ø horizontaal & verticaal: 8 mm

• afstand tussen verticale spijlen: 65 mm

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• kleur: wit RAL9010

• ronde palen ø 48 mm voorzien van een dop

• verzinkt en polyester geplastificeerd 

• kleur: wit RAL9010

• paallengte:

 1,25 m en 1,45 m te plaatsen in voetstuk

 1,60 m en 1,80 m te betonneren

Bekazur®

2D
PANELEN PALEN

hoogte (m) breedte (m) kleur

1,10 1 9010

1,10 2 9010

1,30 2 9010

plaatsing afr. hoogte (m) paaldiameter 
(mm)

paallengte 
(m)

kleur

in voetstuk 1,10 48 1,25 9010

in beton 1,10 48 1,60 9010

in voetstuk 1,30 48 1,45 9010

in beton 1,30 48 1,80 9010

Kleur

Zenturo SuperZenturo

** De vulling van de Zenturo Super wand moet:

    - drukvast zijn, zodat deze minimaal kan bewegen en/of verbrokkelen   

   en niet constant moet bijgevuld worden

    - vorstvrij zijn
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BEKAFOR CLICKPALENBEKACLIPPALEN

TOEBEHOREN

afrasterings-
hoogte (m)

paal
ø

(mm)

paallengte
(m)

kleur beugels 
per paal

1,705 48 2,30 grijs 4

2,005 48 2,50 grijs 4

Palen te betonneren

afrasterings-
hoogte (m)

paal
sectie
(mm)

paallengte
(m)

kleur bevesti-
gingsclips
 per paal

1,705 50 x 30 2,30 grijs 5

2,005 50 x 30 2,50 grijs 5

Palen te betonneren

• doorgang/afstand tussen de palen: 103 cm

• kader: Bekazur 2D paneel gelast tussen 

 2 verticale buizen 40x40x1,5 mm

• 2 poortpalen ø 60x2,00 mm incl. 4 beugels voor 

bevestiging aansluitende Bekazur 2D panelen 

• regelbare scharnieren in inox

• veiligheidsslot dat 2 simultane manipulaties vereist om 

poort te openen / cylinderslot + 3 sleutels

POORT

paallengte
(m)

breedte
(m)

hoogte
(m)

kleur ø poortpaal (mm)

1,24 met 
aangelaste
voetplaat

1,27 1,10 9010 60

1,70 in te 
betonneren

1,27 1,10 9010 60

• metalen bevestigingsklemmen
• verzinkt en polyester  

geplastifieerd
• te bevestigen op de paal d.m.v. inox 

zeskant veiligheidsbouten M6 x 40 en 
inox rondsels M6

• kleur: antraciet grijs BF 7016M

• paneel, ronde gelaste draden
• verzinkt en polyester geplastificeerd
• maas: 115 x 50 mm
• paneellengte: 1900 mm
• kleur: antraciet grijs BF 7016M
•  te bevestigen tussen de Zenturo 

panelen met:
 - Fortinet clips of
 - Zenturo afstandshouders of
 - binddraad, ...

• Toebehoren Bekaclippalen: zie p. 45 
 (Bekafor beugels, hoekclips, voetstuk, muurbevestiging)
• Toebehoren Bekafor Clickpalen: zie p. 45 
 (Bekafor Click voetstuk, muurbevestiging)
• Toebehoren Zenturo palen voor gevulde wand: 

Zenturo® Bevestigingsklemmen

Zenturo® Afdekpaneel

Zenturo®

• afzonderlijk verkrijgbaar
• samengesteld uit 2 scharnieren met 

geïntegreerde veer
• zorgen voor de automatische sluiting 

van de poort

Zelfsluitende scharnieren

• voor bevestiging van het paneel aan 
de paal

• in polyamide
• kleur: wit RAL9010
• 4 beugels per paneel
• geleverd met voorgemonteerde moer 

M6 +  bout M6 x 25 mm

• aluminium wit polyester 
 geplastificeerd
• ø 48 mm + inox bout 
 M8 x 15 mm

Bekazur® 2D Beugels

Bekazur® 2D Voetstuk

• Bekaclippalen ø 48 mm (ø 60 mm in combinatie met strips)

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: antraciet grijs BF 7016M

• Bekafor Clickpalen 50 x 30 mm met voorgemonteerde beves-

tigingsclips

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: antraciet grijs BF 7016M

• uit staaldraad
• draaddiam. 2,90 mm
• Zincalu Super

Afstandshouders
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• gelast gaas, gepuntlast en achteraf geplastificeerd 

• kleur: groen BF6073, 

Pantanet Family en Pantanet Essential eveneens verkrijg-

baar in antracietgrijs BF7016M

• maas: 5x5 cm

• horizontale draad: 2,50 mm

• verticale draad: 2,20 mm

Productoverzicht

Pantanet® 4 TYPES ROLLEN PANTANET PANTANET®  PROTECT

rolhoogte 
(m)

rollengte 
(m)

1,02 25

1,22 25

1,52 25

1,83 25

2,03 25

Kleur

enkel voor
Pantanet Family en Pantanet Essential

Pantanet Protect

Pantanet Essential

Pantanet Family

Pantanet Light

Boven- en onderaan het vlechtwerk worden de draad- 

uiteinden omgeplooid en in elkaar gehaakt.

TYPE 45/2,45 – 3,50 MM

• maas: 45 mm

• draaddiameter: 2,45 - 3,50 mm

• kleur: groen BF6073 

TYPE 50/2,00 – 3,00 MM

• maas: 50 mm

• draaddiameter: 2,00 – 3,00 mm

• kleur: groen BF6073 of zwart BF3090

Plasitor® VIERKANT VLECHTWERK / GEPLASTIFICEERD

maas (mm) draad ø
(mm)

rolhoogte (m) rollengte (m) kleur

45 2,45/3,50 1,00 25 BF 6073

45 2,45/3,50 3,00 12,5 BF 6073

45 2,45/3,50 4,00 12,5 BF 6073

50 2,00/3,00 1,00 25 BF 6073

50 2,00/3,00 1,25 25 BF 6073

50 2,00/3,00 1,50 25 BF 6073

50 2,00/3,00 1,80 25 BF 6073

50 2,00/3,00 2,00 25 BF 6073

50 2,00/3,00 2,50 25 BF 6073

50 2,00/3,00 1,00 25 BF 3090

50 2,00/3,00 1,25 25 BF 3090

50 2,00/3,00 1,50 25 BF 3090

50 2,00/3,00 1,80 25 BF 3090

50 2,00/3,00 2,00 25 BF 3090

enkel voor
type 50/3,00

Kleur
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Ursus® GEKNOOPT GAAS

ZINCALU

• geknoopt gaas

• Zincalu bedekking

• horizontale draaddiam.: 1,90 mm

• verticale draaddiam.: 1,90 mm

• zelfkantdraad ø 2,45 mm

60/6/15 80/8/15 100/8/15 100/16/15 145/19/15 200/22/15

10

10

10

10

10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15

15

15

15

20

20

10

10

10

10

10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15

15

15

130/18/15

10

10

10

10

10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15

15

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

95/10/15

10

10

10

10

10
10

10

10

15

10

10

10

15

15

20

20

10
10

10

15

15

rolhoogte/aantal hor. dr./afstand 
tussen vert. dr. (cm)

rollengte (m)

60/6/15 50

80/8/15 50

95/10/15** 50

100/8/15 50

100/16/15 50

130/18/15 50

145/19/15 50

200/22/15 50

Kleur

• maas: 10x5 cm

• horizontale draad: 2,50 mm

• verticale draad: 2,50 mm

• boven- en onderaan is het gaas op 

25,4 mm van de rand versterkt met 

een tweede zelfkantdraad

• eveneens beschikbaar in 

antracietgrijs BF7016M

    *  enkel in groen BF6073

• maas: 10x5 cm

• horizontale draad: 2,20 mm

• verticale draad: 2,20 mm

• bovenaan is het gaas op 25,4 mm 

van de rand versterkt met een tweede 

zelfkantdraad

*  eveneens beschikbaar in antracietgrijs 

BF7016M

• maas: 10x7,5 cm

• horizontale draad: 2,10 mm

• verticale draad: 2,10 mm

PANTANET®  FAMILY PANTANET®  ESSENTIAL PANTANET®  LIGHT

rolhoogte 
(m)

rollengte
(m)

0,81* 10

1,02 10

1,22 10

0,61 25

0,81 25

1,02 25

1,22 25

1,52 25

1,83 25

2,03 25

rolhoogte 
(m)

rollengte 
(m)

0,61 10

0,81 10

1,02 10

0,61 25

0,81 25

1,02* 25

1,22* 25

1,52* 25

1,83 25

2,03 25

rolhoogte 
(m)

rollengte 
(m)

0,60   10**

0,80   10**

0,60 25

0,80 25

1,00 25

1,20 25

1,50 25

** Enkel in Nederland verkrijgbaar
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Productoverzicht

• palen van kunststof,
 versterkt met oliegeharde staaldraden

• voorzien van gaasbevestigingsstrip voor  
bevestiging van het Pantanetgaas d.m.v. 
kunststof clips

• te gebruiken als hoek-, tussen- of steunpaal

• kleur: groen RAL6005

Bekaclip®-P PALEN

afrasteringshoogte 
(m)

paal ø 
(mm)

paallengte
(m)

0,80 38 1,20

1,00 38 1,50

1,20 38 1,70

1,50 38 2,00

kunststof
oliegeharde staaldraad

Kleur

P
al

en

• geplastificeerd (polyester) op verzinkt (in- en uitwendig)

• voorzien van 1 draadhouder

• kleur: groen RAL6005, sommige types zwart RAL9005

Ronde 
professionele
palen ≤ 2,7m

HOEK- EN SPANPALEN

afrasterings-
hoogte (m)

paal ø
 (mm)

paallengte
(m)

kleur kleur

1,00 38 1,50 - 6005

1,20 48 1,75 - 6005

1,50 60 2,20 9005 6005

1,80 60 2,50 9005 6005

2,00 60 2,70 9005 6005

• geplastificeerd (polyester) op verzinkt (in- en uitwendig)

• voorzien van 1 draadhouder

• kleur: groen RAL6005, sommige types zwart RAL9005

afrasterings-
hoogte (m)

paal ø 
 (mm)

paallengte
(m)

kleur kleur

1,00 38 1,50 - 6005

1,20 38 1,75 - 6005

1,50 42 2,10 - 6005

1,50 48 2,10 9005 6005

1,80 48 2,40 9005 6005

2,00 48 2,60 9005 6005

TUSSENPALEN

sommige
types

Kleur
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Clips
• polyamide groen/grijs

• 50 stuks per blister

Bekaclip® PALEN  

Geprofileerde metalen palen van het Bekafor 
systeem, te combineren met antraciet grijze  
Pantanet Family of Pantanet Essential.

• Bekaclippalen ø 48 mm

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: antracietgrijs BF7016M

afrasterings-
hoogte (m)

paal ø
(mm)

paallengte
(m)

0,61 48 1,10

0,81/1,02 48 1,50

1,22 48 1,70

1,52 48 2,00

1,83 48 2,30

2,03 48 2,50

Kleur

TOEBEHOREN

Steunpaalbeugelset
• 2 sets per blister

Cliptang

Spanvork

paal ø
(mm)

steunpaal ø
(mm)

38 38

48 48

• verzinkt en geplastificeerd

• kleur: groen RAL6005, zwart RAL9005

• geplastificeerd (polyester) op verzinkt (in- en uitwendig)

• schuin afgezaagd aan 1 zijde onder een hoek van 45°

• geleverd met hoekvijs voor bevestiging aan de ronde hoek- of 
spanpalen of aan de Bekaclippalen

• kleur: groen RAL6005, sommige types zwart RAL9005

STEUNPALEN 

afrasterings-
hoogte (m)

paaldiameter 
(mm)

paallengte
(m)

kleur kleur

1,00 38 1,50 - 6005

1,20 38 1,75 - 6005

1,50 38 2,20 9005 6005

1,80/2,00 38 2,70 9005 6005

omschrijving

ø = 42 mm - lengte 6 m

Eindstuk voor bovenbuis
• scharnierdop ø 42 mm

• beugel (volgens diameter hoekpaal)

• bout (inox)

Kopstuk voor bovenbuis
• aluminium, ø 48 of ø 60 mm

• aluminium + geplastificeerd, 

ø 48 of ø 60 mm

Verbindingsstuk voor bovenbuis
• aluminium, lengte 15 cm

BOVENBUIS
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Productoverzicht
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• ronde palen van kunststof, versterkt met oliegeharde  

staaldraden

• voorzien van een dop en draadgeleider

  in 1 stuk

• te gebruiken als hoek-, tussen- 

 of steunpaal

• kleur: groen RAL6005

Bekarond®-P* PALEN

afrasteringshoogte 
(m)

paal ø
(mm)

paallengte
(m)

0,60/0,80 38 1,20

1,00 38 1,50

1,20 38 1,70

1,50 38 2,00

1,80 38 2,30

kunststof
oliegeharde staaldraad

Kleur

* Niet beschikbaar in Nederland

TOEBEHOREN

Steunpaalbeugelset

paal ø
(mm)

steunpaal ø
(mm)

38 38

P
al

en

Bekafor®

Essential
Draaipoort

ENKELE POORT

• gelast kader uit vierkante buis met ingelast gelast gaas met 

maas 10x5 cm en draaddiameter 4 mm

• geleverd met 2 Bekaclip poortpalen ø 60 mm, 1 doos met 

alle toebehoren + beugels ø 60 mm om het Bekafor  

Classic paneel aan de poortpaal te bevestigen. 

• kleur: groen RAL6005, antracietgrijs

breedte
(m)

hoogte
 (m)

afmeting 
tss palen 

(mm) 

afmeting 
center/center

(mm) 

afmeting 
overmeten

(mm) 

1,00 1,00 1050 1110 1170

1,00 1,20 1050 1110 1170

1,00 1,50 1050 1110 1170

1,00 1,80 1050 1110 1170

Kleur
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• Bekafor Classic paneel is op het poortkader gelast 

(vanaf h. 1,53 m: pinnen naar boven gericht)

• geleverd met 2 Bekaclip poortpalen, regelbare scharnieren, 

krukken met geïntegreerde cylinder en 3 sleutels + beugels, 

ø 60 mm om het Bekafor Classic paneel aan de poortpaal 

te bevestigen

• kleur: groen RAL6005 / antracietgrijs / wit RAL9010

• Bekafor Classic paneel is op het poortkader gelast 

(vanaf h. 1,53m: pinnen naar boven gericht)

• geleverd met 2 Bekaclip poortpalen, regelbare scharnieren, 

krukken met geïntegreerde cylinder en 3 sleutels, grond-

grendel en grondplaat + beugels ø 60 mm om het Bekafor 

Classic paneel aan de poortpaal te bevestigen

• kleur: groen RAL6005/ antracietgrijs

Bekafor®

Classic
Draaipoort

ENKELE DRAAIPOORT DUBBELE DRAAIPOORT

breedte
(m)

hoogte
(m)

kleur kleur kleur*

1,00 1,03 6005 antracietgrijs 9010*

1,00 1,23 6005 antracietgrijs 9010*

1,00 1,53 6005 antracietgrijs 9010*

1,00 1,73 6005 antracietgrijs -

1,00 2,03 6005 antracietgrijs -

breedte
(m)

hoogte
(m)

kleur kleur

3,00 1,03 6005 antracietgrijs

3,00 1,23 6005 antracietgrijs

3,00 1,53 6005 antracietgrijs

3,00 1,73 6005 antracietgrijs

3,00 2,03 6005 antracietgrijs

• afmeting tussen de poortpalen: 1040 mm

• afmeting center/center: 1100 mm

• afmeting overmeten: 1160 mm

• afmeting tussen de poortpalen: 3035 mm

• afmeting center/center: 3095 mm

• afmeting overmeten: 3155 mm

sommige types 
enkele poorten

Enkele draaipoort

Dubbele draaipoort

Kleur

• gebruik van een set Collfort latten voor Bekafor panelen 

(cfr. p. 45) maar de horizontale trapeziumlat inkorten

Bekafor®

Collfort
POORTVULLING

* niet standaard beschikbaar in Nederland

55



P
o

o
rt

en

• Fortinetgaas, 50x50x4 mm is in het poortkader ingelast; de horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas
• kleur: groen RAL6005 of zwart RAL9005 (beperkt assortiment)
•  anti-corrosie bedekking en geplastificeerd (polyester) 
• de openingsrichting van de poort kan gewijzigd worden
• geleverd met 2 poortpalen, regelbare scharnieren, krukken met geïntegreerde cylinder en 3 sleutels.

Muurbevestiging
• hulpstuk om een draaipoort rechtstreeks tegen een muur te bevestigen.
• combinatie met slotaanslag of met scharnier is mogelijk
• kleur : zwarte kunststof

Productoverzicht

Fortinet®

Draaipoort

ENKELE DRAAIPOORT

breedte
(m)

hoogte
(m)

afmeting 
tss palen 

(mm)

afmeting
center/center

(mm)

afmeting
overmeten 

(mm)

ø 
poortpalen

(mm)

1,00 0,75 920 980 1040 60

1,00* 0,95 920 980 1040 60

1,00* 1,15 920 980 1040 60

1,00* 1,45 904 980 1056 76

1,00* 1,75 904 980 1056 76

1,00* 1,95 904 980 1056 76

1,25 0,95 1170 1230 1290 60

1,25 1,15 1170 1230 1290 60

1,25 1,45 1154 1230 1306 76

1,25 1,75 1154 1230 1306 76

1,25 1,95 1154 1230 1306 76

Kleur

Enkele draaipoort

Dubbele draaipoort

* ook beschikbaar in zwart RAL 9005
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• Fortinetgaas, 50x50x4 mm is in het poortkader ingelast 
de horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas

• kleur: zwart RAL9005 (beperkt assortiment)
•  anti-corrosie bedekking en geplastificeerd (polyester) 
• de openingsrichting van de poort kan gewijzigd worden
• geleverd met 2 poortpalen, regelbare scharnieren, krukken met geïnte-

greerde cylinder en 2 sleutels, grondgrendel en grondplaat.
• poorttypes 300x175/195 en 400x175/195 hebben een  

aangepast grendelsysteem en vierkante poortpalen.

DUBBELE DRAAIPOORT

breedte
(m)

hoogte
(m)

afmeting 
tss palen 

(mm)

afmeting
center/center

(mm)

afmeting
overmeten 

(mm)

ø 
poortpalen

(mm)

3,00* 0,95 2894 2970 3046 76

3,00* 1,15 2894 2970 3046 76

3,00* 1,45 2894 2970 3046 76

3,00* 1,75 2890 2970 3050 80 x 80

3,00* 1,95 2890 2970 3050 80 x 80

4,00 0,95 3894 3970 4046 76

4,00 1,15 3894 3970 4046 76

4,00 1,45 3894 3970 4046 76

4,00 1,75 3890 3970 4050 80 x 80

4,00 1,95 3890 3970 4050 80 x 80 

Termen

• Afmeting tussen de palen = de vrije 

doorgang

• Afmeting center/center = de afstand 

gemeten van het midden van de ene 

poortpaal tot het midden van de andere 

poortpaal

• Afmeting overmeten = de totale breedte  

van de geplaatste poort (incl. poortpa-

len)

* ook beschikbaar in zwart RAL 9005

• Decofor Arco draaipoort in zwarte uitvoering, met vierkante 

palen en boldop is een perfect alternatief voor smeedwerk.

• enkele en dubbele draaipoort beschikbaar 

• kleur: zwart RAL9005

• geleverd met scharnieren en sluitsysteem.  

(klemmen om paneel aan poortpaneel te bevestigen zijn 

apart te bestellen)

Decofor®

Draaipoort

breedte
(m)

hoogte*
 (m)

afmeting 
tss palen 

(mm)

1,12 1,08 1040

1,12 1,28 1040

1,12 1,48 1040

1,12 1,88 1040

breedte
(m)

hoogte*
 (m)

afmeting 
tss palen 

(mm)

3,72 1,08 3620

3,72 1,28 3620

3,72 1,48 3620

3,72 1,88 3620

* poorthoogte = hoogte midden van de poort

Kleur

ENKELE DRAAIPOORT DUBBELE DRAAIPOORT

Enkele draaipoort

Dubbele draaipoort
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Productoverzicht

• geplastificeerd 

(polyester) op verzinkt

• kleur: groen RAL6005

• voor Bekaclip-P en 

Bekarond-P  

palen ø 38 mm

type kleur kleur kleur

nr. 2 groen RAL 6005 - vuurverzinkt

nr. 3 groen RAL 6005 zwart RAL 9005 vuurverzinkt

nr. 4 groen RAL 6005 - vuurverzinkt

omschrijving

type 40 mm

type 50 mm

type 60 mm

SPANNERS

SPANDRAAD

SPANBEUGELS

ANCROFIX

type ø (mm) kleur

D 33 (100 m) 2,20 - 3,30 groen BF 6073

D 37 (50 m) 2,70 - 3,50 groen BF 6073

D 37 (100 m) 2,70 - 3,50 groen BF 6073

(100 m) 2,50 - 3,60 zwart BF 3090

afmetingen (cm)

60x12

Vraag onze gedetailleerde installatiebrochure 
of ga naar www.betafence.nl 
of www.betafence.be en bekijk de instal-
latiefilmpjes (bij de betreffende producten).

Noodzakelijke toebehoren 
voor draad op rollen

P
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• kader gelast uit vierkante buis 40x40 mm 

• Zenturo paneel is op het poortkader gelast

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• geleverd met 2 poortpalen, regelbare scharnieren met 

geïntegreerde cylinder en 3 sleutels + beugels ø 60 mm om 

Zenturopaneel aan de poortpaal te bevestigen

• kleur: Antraciet grijs BF 7016M

Muurbevestiging
• hulpstuk om een draaipoort rechtstreeks tegen een muur 

of rechthoekige Zenturo paal te bevestigen.

• combinatie met slotaanslag of met scharnier is mogelijk

• kleur : zwarte kunststof

Zenturo®

Draaipoort

ENKELE DRAAIPOORT

breedte
(m)

hoogte
(m)

afstand tuss. 
poortpalen 

(mm)

kleur

1,00 0,955 1090 grijs BF 7016M

1,00 1,255 1090 grijs BF 7016M

1,00 1,555 1090 grijs BF 7016M

1,00 1,705 1090 grijs BF 7016M

1,00 2,005 1090 grijs BF 7016M

Enkele draaipoort

Kleur

Dubbele draaipoort
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BINDDRAAD SPANSTAVEN

BETONPLAATHOUDER VOOR RONDE EN BEKACLIPPALEN* BETONPLAATHOUDER VOOR BEKAFOR CLICK PALEN

type ø (mm) kleur

D 18 (100 m) 1,20 - 1,80 groen BF 6073

D 18 (10 m) 1,20 - 1,80 groen BF 6073

D 24 (100 m) 1,60 - 2,00 groen BF 6073

D 18 (100 m) 1,20 - 1,80 zwart BF 3090

D 24 (100 m) 1,60 - 2,00 zwart BF 3090

• ø 8 mm

• geplastificeerd op verzinkt

• met dop gemonteerd

• grijs 7030

• voor ronde en Bekaclip palen

• geschikt voor betonplaten 

van maximum 40 mm dikte

• grijs 7030

• specifieke vorm, compatibel 

met de semi-ovale vorm van 

de Bekafor Click palen

• geschikt voor betonplaten 

van max 35 mm dikte

lengte in m kleur kleur

0,85 groen BF 6073 -

1,05 groen BF 6073 zwart BF 3090

1,30 groen BF 6073 zwart BF 3090

1,55 groen BF 6073 zwart BF 3090

1,85 groen BF 6073 zwart BF 3090

2,05 groen BF 6073 zwart BF 3090

3,05 groen BF 6073 -

type ø (mm) hoogte (cm)

dia 38 38 20

dia 48 48 20

diepte (cm) breedte (cm) hoogte (cm)

5,95 9 20

* Niet beschikbaar in Nederland

• kader gelast uit vierkante buis 40x40 mm

• Zenturo paneel is op het poortkader gelast

• verzinkt en polyester geplastificeerd

• geleverd met 2 poortpalen, 1 doos toebehoren met slot, krukken, poort-

aanslag en scharnieren, grondgrendel-systeem + beugels d. 60 mm om 

Zenturopaneel aan de poortpaal te bevestigen

• kleur: Antraciet grijs BF 7016M

DUBBELE DRAAIPOORT

breedte
(m)

hoogte
(m)

afstand tuss. 
poortpalen 

(mm)

kleur

3,00 0,955 3034 grijs BF 7016M

3,00 1,255 3034 grijs BF 7016M

3,00 1,555 3034 grijs BF 7016M

3,00 1,705 3034 grijs BF 7016M

3,00 2,005 3034 grijs BF 7016M
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• ronde paal met metalen T-stuk, 
voorzien van 4 gaten voor waslijndraad

• verzinkt geplastificeerd

• kleur: groen RAL6005

 kleur: zwart RAL9005

• type D34

• geplastificeerd

• kleur: wit RAL1088

• type MC 34

• 7x4x0,175 mm

• geplastificeerd

• kleur: doorschijnend groen RAL8062

• verzinkte en geplastificeerde gelaste panelen

• horizontale draaddiameter: 2,95 mm

• verticale draaddiameter: 2,95 mm

• maas 5x5 cm

• kleur: groen BF6073

Productoverzicht

Arcoflor®

Wasdroog-
systemen

PANELEN VOOR KLIMPLANTEN

TUINWASPAAL WASLIJNDRAAD D 34 WASLIJNKABEL MC 34

hoogte (m) breedte (m)

0,61 1,52

0,81 1,52

1,02 1,52

paallengte (m) breedte (m)

2,45 0,585

draad ø  (mm) rollengte (m)

3,40 30

draad ø  (mm) rollengte (m)

3,40 30

3,40 60

Panofix® AFSTANDHOUDER

• groene of antracietgrijze afstandshouder 

(2 cm) + klemstuk + schroef + plug

type opmaak

L 20 G 6 stuks / zakje
Kleur

Kleur
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• maasbreedte: 76,2x76,2 mm

• draadddiameter: 3,00 mm of 4,50 mm

• spiraaldiameter: 3,00 mm

•  diameter spananker: 5,00 mm 

•  diameter verbindingspen: 4,00 mm

• coating: Zincalu Ultra

Schans- 
korven

Kompost-
silo •  4 panelen Fortinet Medium draaddiameter: 

2,95 mm afmetingen van de panelen: 80x80 cm 

maas: 5x5 cm

• 4 verbindingsstaven

• per set verpakt

L x B x H  
(mm)

Draaddiameter 
(mm)

Spiralen 
(st)

Spanankers 
(st)

500 x 500 x 500 3,00 0,46m:12 2

1000 x 500 x 500 3,00 0,46m:8/1,00m:4 2

2000 x 500 x 750 3,00 0,46m:6/1,00m:8/0,762m:6 8

2000 x 500 x 1000 3,00 0,46m:6/1,00m:14 8

500 x 300 x 500 3,00 0,30m:4/0,46m:8 1

1000 x 300 x 500 3,00 0,30m:4/0,46m:4/1,00m:4 2

500 x 500 x 500 4,50 0,46m:12 2

1000 x 500 x 500 4,50 0,46m:8/1,00m:4 2

2000 x 500 x 1000 4,50 0,46m:6/1,00m:4 8

1000 x 300 x 750 4,50 1,00m:4/0,762m:4/0,30m:4 4

2000 x 300 x 1000 4,50 0,30m:6/1,00m:14 8

2000 x 300 x 750 4,50 0,30m:6/1,00m:8/0,762m:6 8

500 x 300 x 500 4,50 0,30m:4/0,46m:8 1

1000 x 300 x 500 4,50 0,30m:4/0,46m:4/1,00m:4 2

Kleur Kleur

61



Productoverzicht
D

iv
er

se
n

Kleur

Bricorollen Multistick PAALTJE

• geplastificeerd paaltje voor diverse  

toepassingen

• voorzien van speciale dop

• kleur: groen RAL6005

uitvoering draad ø  (mm) rollengte (m)

verzinkt 1,00 50

verzinkt 1,25 25

groen 6073 0,80/1,25 50

groen 6073 1,10/1,60 25

twistem 0,40 50
draad ø  (mm) paallengte (m)

18 0,75

18 1,00

18 1,25

18 1,50

18 1,75

Kleur

Hexanet®

HEXANET® Verzinkt

• zeskantig vlechtwerk  

verzinkt

HEXANET® Plastic

• zeskantig vlechtwerk, 

geplastificeerd

• kleur: 

 - groen BF6073

 - type 25/1,0 mm x 50 cm,  

 rollengte 25 m: eveneens in 

 zwart BF3090

CASANET® Plastic

• gepuntlast gaas, 

geplastificeerd

• kleur: 

 - groen BF6073

 - type 12,5 x 12,5/0,9 mm x  

 100 cm, rollengte 25 m:  

 eveneens in zwart BF3090

Casanet®

CASANET® Verzinkt

• gepuntlast gaas, 

achteraf verzinkt

TOEBEHOREN

Casanet® Tang & Clips

specificatie verpakking

tang - type DIA-65 1 tang / blister

clips - type 8x1 mm ± 150 stuks / blister
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maas (mm) 13 13 40

draaddiameter (mm) 0,7 0,7 0,9

rolhoogte (cm) 50 100 50

rollengte (m) 25 25 50

Hexanet® Verzinkt

HUIS
Hobby & decoratie

maas (mm) 12,5

draaddiameter (mm) 0,9

rolhoogte (cm) 100

rollengte (m) 5

Casanet® Plastic

Venster- en balkonbescherming

maas (mm) 13** 13 40

draaddiameter (mm) 0,7 0,7 0,9

rolhoogte (cm) 50 50 50

rollengte (m) 3 10 10

Hexanet® Verzinkt

Hobby & doe het zelf

maas (mm) 6,3 12,5 12,5 12,5 12,5

draaddiameter (mm) 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65

rolhoogte (cm) 50 50 50 50 100

rollengte (m) 5 5 10 25 25

Casanet® Verzinkt

maas (mm) 13 13

draaddiameter (mm) 1,0 1,0

rolhoogte (cm) 50 50

rollengte (m) 10 25

maas (mm) 13 13

draaddiameter (mm) 1,0 1,0

rolhoogte (cm) 100 100

rollengte (m) 10 25

Hexanet® Plastic

Hexanet® Plastic

Moestuin

Bloemen

maas (mm) 12,5 12,5 12,5

draaddiameter (mm) 0,9 0,9 0,9

rolhoogte (cm) 50 50 50

rollengte (m) 5 10 25

Casanet® Plastic

Klimplanten

maas (mm) 19

draaddiameter (mm) 1,0

rolhoogte (cm) 50

rollengte (m) 5

maas (mm) 25

draaddiameter (mm) 1,0

rolhoogte (cm) 50

rollengte (m) 10

Casanet® Plastic

Hexanet® Plastic

maas (mm) 25 25 25 40

draaddiameter (mm) 0,8 0,8 0,8 0,9

rolhoogte (cm) 50 50 75 100

rollengte (m) 25 50 50 50

Hexanet® Verzinkt

Hexanet® Plastic

Tuinbescherming

maas (mm) 25 25 25 25

draaddiameter (mm) 1,0 1,0 1,0 1,0

rolhoogte (cm) 50 100 100 75

rollengte (m) 25 10 25 25

TUIN

** Enkel in Nederland verkrijgbaar
63



D
iv

er
se

n

Grote vogels

maas (mm) 19 19

draaddiameter (mm) 1,40 1,40

rolhoogte (cm) 101 101

rollengte (m) 5 25

Casanet® Verzinkt

Konijnen

maas (mm) 25 25**

draaddiameter (mm) 0,8 0,8

rolhoogte (cm) 50 50

rollengte (m) 10 5

Hexanet® Verzinkt

maas (mm) 19

draaddiameter (mm) 1,40

rolhoogte (cm) 61

rollengte (m) 10

Casanet® Verzinkt

maas (mm) 25 25 25

draaddiameter (mm) 0,8 0,8 0,8

rolhoogte (cm) 100 100 100

rollengte (m) 10 25 50

Hexanet® Verzinkt

Kippen Neerhofvogels

maas (mm) 50 50 50 40

draaddiameter (mm) 1,0 1,0 1,0 0,9

rolhoogte (cm) 100 150 200 100

rollengte (m) 50 50 50 10

Hexanet® Verzinkt

maas (mm) 13

draaddiameter (mm) 0,7

rolhoogte (cm) 100

rollengte (m) 10

Casanet®                 Verzinkt  &   Plastic

Hexanet® Verzinkt

Kleine vogels

maas (mm) 12,5 12,5 12,5 12,5

draaddiameter (mm) 0,65 0,65 0,9 0,9

rolhoogte (cm) 100 100 100 100

rollengte (m) 5 10 10 25

DIEREN

** Enkel in Nederland verkrijgbaar

Productoverzicht
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Vooraleer je naar de 
Betafence verdeler gaat, kan 
je al een aantal zaken goed 
voorbereiden. 

• Maak eerst een plattegrondtekening van 
jouw tuin. Het blokjespatroon hiernaast kan 
je gebruiken om jouw aantekeningen op 
schaal te maken.

• Duid daarop de grond aan waar de omhei-
ning komt. Zet duidelijk in jouw tekening 
waar je poortjes wenst en waar de paaltjes 
komen te staan. 

 Afstand tussen palen bij rollen: ± 3 m
 Afstand tussen palen bij panelen: ± 2 m

• Meet de totale afstand. Vergeet ook niet de 
hoogte van jouw afrastering te bepalen.

• Om je te helpen met jouw berekeningen 
heeft Betafence handige berekenings- 
modules op www.betafence.com geplaatst.  
Deze zijn te vinden bij de desbetreffende 
producten

• Wanneer je al deze gegevens hebt, kan je 
straks bij jouw verdeler vlot jouw bestelling 
doornemen.

Je kan de Betafence verkoopsadressen van  
alle verdelers op onze website  
www.betafence.be of www.betafence.nl 
raadplegen. 

Wens je meer info?  
Bel +32 (56) 73 47 47 of mail naar  
info.benelux@betafence.com

SCHAAL: 1 cm = 1 m  of  1 cm = 5 m65



Betafence garantie
Kwaliteit: een zeer concreet begrip 

Door de sterkte van de groep met een wereldwijde aanwezigheid en technologisch leiderschap, kan 

Betafence investeren in totale kwaliteit in alle stadia van het productieproces. Het ISO-9001 certificaat 

(behaald in alle fabrieken) waarborgt dat de klanten altijd zeker zijn van de hoogste kwaliteit van de 

geleverde systemen.

Hoe wordt deze kwaliteit door Betafence gecontroleerd?

De productkwaliteit wordt constant geëvalueerd. De strenge kwaliteitsvereisten van onze coatings 

verzekeren een lange levensduur. Onze zinkcoatings en eigen Zincalu® coatings en polyester coatings 

beantwoorden aan de hoogste standaards in de markt.  

Corrosieweerstandtesten geven een indicatie over de levensduur in agressieve omgeving:

• Zoutneveltest: max. 10 mm hechtingsverlies na 1000 uur zoutnevel, getest volgens de norm  

ISO 9227

• Test van Kesternich(SO2 test) voor polyester bedekking: max. 10 mm hechtingsverlies na 

 25 cycli, getest volgens de norm ISO 3231

QUV-tests voor PVC en polyester bedekking simuleren de weerstand tegen degradatie door zonlicht, 

vochtigheid en temperatuur en zijn getest volgens de norm ISO 4892. Alle Betafence producten vol-

doen aan de Europese normen.

Hoe wordt deze kwaliteit door Betafence geconcretiseerd?

Betafence geeft een garantie van maar liefst 10 jaar op de meeste consumentenproducten. Op be-

paalde afrasteringsproducten zelfs tot 20 jaar. Vraag de gedetailleerde voorwaarden aan uw Betafence 

verdeler.
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Betafence,
Securing 
What Matters

Publieke sector & 
Industriële sites

Volgens de behoeftes van de klant, ontwikkelt, produceert 

en verkoopt Betafence veiligheidsoplossingen. 

Betafence combineert de beste  afrasteringssystemen 

met toegangscontrole en detectiesystemen.
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Betafence NV
Sales Benelux

Blokkestraat 34 b

B-8550 Zwevegem

T  +32 (0)56 73 47 47

F  +32 (0)56 73 45 45

info.benelux@betafence.com

www.betafence.nl

www.betafence.be

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.

01/2014
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