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Overzicht: palen en maximum schermhoogte (maten in cm)

Zo start u: 
Span een koord in de lengte van de te plaatsen schutting. 
Markeer de plaatsen waar de palen zullen komen. U vindt de afstandsmaten 
(asmaten) op de pagina’s van de betreffende schermen.
Palen voorbereiden zoals beschreven. (zie pag.11 rechts boven)
Aarde wegscheppen en de palen in de gaten positioneren met behulp van de 
steunlatten. Laat eerst het beton uitharden vooraleer verder te monteren. 
Let daarbij op de aanwijzingen van de fabrikant.

Beton = mengsel zand en kiezel, korrel 0/32 plus cement in een verhouding  
van 3:1.
Als bouwgrond worden de bodemklassen 4 - 6 volgens DIN 18300 vooropgezet.
Fundamentgrootte 40 x 40 x 60 cm Bij afwijkingen van de bodemklasse, 
de fundamenten groter maken.

1)  Maximaal mogelijke hoogte van het scherm inclusief 
start- en afsluitlijst.

2) Diepte van de paal in betonfundering.
 Bedekkingslaag – 5 cm

Palen van 298 cm lang, zijn voornamelijk bedoeld voor hel-
lingen en moeten minimaal 56 cm in de fundering steken. 
Bij het installeren van schermelementen die hoger zijn 
dan 190 cm, dient u een gespecialiseerde vakplanner te 
raadplegen die u zal adviseren over de grootte en kwaliteit 
van de fundering, de bouwvoorschriften en eventueel 
extra versteviging door windankers ter plaatse.
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Omdat het cement het aluminium niet 
zou aantasten, de verpakkingsfolie zo 
afsnijden dat er een kap bekomen wordt. 
De folie lichtjes in de gleuven duwen. 
Tip: om te voorkomen dat de paal uitge-
trokken kan worden en om een grotere 
stevigheid te bekomen kunt u kruisgewijs 
en op verschillende hoogte twee gaten 
boren en er draadstangen of lange bouten 
in vastmaken. 

Lengte X voor:
palen 150 cm - folie 40 cm
palen 240 cm - folie 43 cm
palen 298 cm - folie 56 cm

Met de hoekpaal kunt u de schermen in een variabele hoek ten opzichte van 
elkaar monteren. Tussen een rechte lijn (180°) en een hoek van 90° is elke 
hoekmaat mogelijk. 
Tip: gebruik een hulplijst (A) met de dikte van uw scherm om de hoekpaal 
met paalhouder optimaal in de juiste richting te plaatsen.


