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HoriZen®

Composiet systeem

Privacy Oplossingen
Een ruim assortiment aan WPC-plankpanelen voor privacyoplossingen met een
natuurlijke en decoratieve uitstraling, in verschillende designs en kleuren.
TROEVEN

Productdetail
Classic

Composiet materiaal: natuurlijke uitstraling en onderhoudsvrij
WPC (Wood Polymer Composite/ Hout-Kunststof Composiet) combineert de natuurlijke uitstraling
& warmte van hout met de stevigheid & onderhoudsvriendelijkheid van plastic. Het weerbestendige
product hoeft niet geschilderd of gelakt te worden. WPC is extreem duurzaam, rot of versplintert niet en
is een perfect alternatief voor tropisch hardhout.
Groot assortiment
De composiet planken bestaan in 3 verschillende designs met mooie & trendy kleuren. Een assortiment
enkele & dubbele draaipoorten met Composiet invulling is ook beschikbaar.

XL

Platinum

Beveiligingsniveau

Horizontale groef / Vlakke zijde

Makkelijk te installeren
-- De composiet planken met tand/groefprincipe worden geïnstalleerd met de HoriZen basispaal.
-- De hoogte van de omheining kan aangepast worden door minder planken op elkaar te plaatsen,
de planken kunnen eenvoudig gezaagd worden om de paneelbreedte aan te passen.
-- HoriZen klempalen worden gebruikt in combinatie met Glas- of Laminaatpanelen.
Eindeloos personaliseren
Personaliseer uw omheining door
-- verschillende kleuren te combineren in één omheining
-- de planken verticaal te plaatsen (adapterprofiel)
-- composiet planken te combineren met de HoriZen Glas- of Laminaatpanelen
-- de HoriZen decoratieve planken te integreren of een led-lichtbalk toe te voegen.

Toepassingen

Functionaliteiten
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Assortiment HoriZen Composiet planken
HoriZen Composiet Classic
-- Geëxtrudeerde WPC-planken, met tand-groefprincipe
-- Beschikbaar in 4 kleuren: zand, amandel, antraciet & grijs
-- Plankhoogte: 150 mm, planklengte: 1780 mm.
-- Eén zijde van de planken is vlak, de andere heeft een horizontale groef.
-- 1 verpakking bevat 12 planken (= paneel 1800 x 1800 mm) &
aluminium boven- & onderprofielen (in zilver of antraciet)

Palen & bevestigingen
HoriZen Basispaal
De composiet plankpanelen worden geïnstalleerd met de
basispaal. Deze aluminium geëxtrudeerde paal is beschikbaar
in 3 verschillende hoogtes en 2 verschillende versies:
- palen voor installatie in een rechte lijn
- hoekpalen (voor installatie in hoek 75° - 180°)
HoriZen Klempaal
Wanneer de composiet plankpanelen worden gecombineerd
met Glas- of Laminaatpanelen, wordt de speciale klempaal
gebruikt. Deze aluminium geëxtrudeerde paal is beschikbaar
in 2 verschillende lengtes en 2 verschillende versies:
- palen voor installatie in een rechte lijn
- hoekpalen (voor installatie in hoek 90°)

HoriZen Composiet XL
-- Geëxtrudeerde WPC-planken, met tand-groefprincipe
-- Beschikbaar in 2 kleuren: antraciet & grijs
-- Plankhoogte: 300 mm, planklengte: 1780 mm.
-- Beide zijden van de planken zijn vlak.
-- 1 verpakking bevat 6 planken (= paneel 1800 x 1800 mm) &
aluminium boven- & onderprofielen

HoriZen Composiet Platinum
-- Co-geëxtrudeerde WPC-planken, met tand-groefprincipe
-- Beschikbaar in 2 kleuren: bruin & grijs
-- Plankhoogte: 150 mm, planklengte: 1780 mm.
-- Beide zijden van de planken zijn vlak.
-- 1 verpakking bevat 12 planken (= paneel 1800 x 1800 mm) &
aluminium boven- & onderprofielen

Technische informatie
-- Geëxtrudeerde WPC-planken (Hout Kunststof Composiet)
-- HoriZen Composiet Platinum: een speciale coating zorgt voor een
premium uitstraling en extra bescherming tegen vlekken door water
en vuil.
-- Vervaardigd met PEFC-gecertificeerd hout
-- 100% recycleerbaar
-- 10 jaar garantie (zie ons kwaliteitsbeleid)
-- De paneelbreedte kan eenvoudig aangepast worden door de planken te
zagen. De omheining kan lager gemaakt worden door minder planken
en kortere palen te gebruiken of door de palen te zagen.
-- De Classic, XL & Platinum planken en de aluminium boven- &
onderprofielen zijn afzonderlijk beschikbaar in alle kleuren.
-- Extra lange basispalen van 2980 mm zijn beschikbaar voor installatie
op hellingen.

ASSORTIMENT HORIZEN COMPOSIET PLANKEN

Classic

Platinum
XL

antraciet
grijs
amandel
zand
grijs
bruin
antraciet
grijs

Aluminium boven- en
onderprofielen
beschikbare kleuren

Nominale afmetingen
v/h paneel
(breedte x hoogte)
mm

antraciet of zilver
zilver
antraciet
antraciet
zilver

1800 x 1800

Combineerbare palen
Samenstelling van het plankpaneel

12 planken van 1780 x 150 mm
+ aluminium boven- en onderprofielen

Hoogte
afrastering
mm

1800

Basispaal
Te betonneren
mm

2400

Klempaal

Op voetplaat
mm

1925

Te betonneren
mm

Op voetplaat
mm

1925
+ verlengingsstuk

1925
+ voetstuk

6 planken van 1780 x 300 mm
+ aluminium boven- en onderprofielen

Privacy Oplossingen

Type

Planken
beschikbare kleuren

