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Houtcomposiet

Asmaat: 181 cm

Tussenafmeting: 174 cm

Elementbreedte: 178,3 cm (ALU 178,5 cm)

Elementen inkortbaar op de werf.
Tip: Gewenste asmaat 
minus 17 mm bij WPC, 
minus 10 mm bij ALU

bewaar een stuk afsluitstrip op 
overschot en kort af om als  
afstandshouder in te lijmen of 
vast te schroeven.

Positie 
eindprofiel

Tand

Volgorde van monteren
Eerst de afstandshouder (enkel onderaan gebruiken) in de paalgleuf monteren en daarna het startprofiel (1) 
inzetten en centreren >> eerste schermprofiel (2) plaatsen, de tand naar boven , centreren >> tweede, derde, 
… , >> laatste profiel met schroef zekeren (3) >> eindprofiel er op plaatsen (4) en vastlijmen >> paalkappen (5) 
opzetten en vastlijmen.
Montagetip
Tijdens het inschuiven van de profielen de gleuf in de paal lichtjes opendrukken met een houtblokje.  
Bij ALU profielen kan ook een glijmiddel voor sanitair gebruik aangebracht worden.

1. Startprofiel

2. Schermelement

4. Eindprofiel
op 173,8 cm afkorten. Zit 
tussen de palen, niet in 
de gleuf. Zie afb. boven 
links.

3. Zekering Voorbeeld: Paalhoogte 105 cm
Er zijn zes WPC profielen nodig.

3-5 cm

≥ 3 cm

Om te voorkomen dat lamellen 
er zouden uitwippen bij hevige 
wind dient het laatste profiel 
met een schroef aan beide bui-
tenkanten gezekerd te worden.
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Tussenmaat zie bovenaanzicht

5. Paalkappen opzetten en met MS polymeerlijm vastkleven.

Asmaat: 179,2 cm

WPC ALU

Tand

Eindprofiel

Groef

Startprofiel

Inschuifdiepte: 25 mm 
(zie afb. p.7)

Bovenaanzicht

Asmaat

Schermelementen centreren.
Links en rechts een opening 

voor materiaaluitzetting laten.

Tussenafmeting: 174 cm

Afstandshouder in hout of kunststof in 
gleuf plaatsen en eventueel vastlijmen. 
De afsluitstrip van de paal past hier niet.

Belangrijk:
Het scherm zet zich uit bij zonnestraling. 
De speling boven dient als uitzetvoeg en 
mag niet dichtgemaakt worden.

Montage aan hoekpalen

Belangrijk: zekeringsschroef  
noodzakelijk bij hoekpalen!


