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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.

Belangrijk: Bij hoekpalen dienen de paalhouders gedraaid te worden in de 
richting van het schuttingverloop. De schroeven van de montagesets moeten 
minstens 5 cm verwijderd zijn van de buitenrand van het beton om afbrokkelen te 
vermijden. 

Laat het beton uitharden vooraleer de paalhouders 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 De fundamenten 
groter maken bij afwijkingen van de bodemklasse.
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Gebruik 
eventueel 
afstands-
houders om 
hoogtever-
schillen te 
compenseren.

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 met de dikte van uw scherm om de 
hoekpaal met paalhouder optimaal in de juiste richting te 
plaatsen.

Positionering van de paalhouder 
op 45° voor een hoek van 90°. 
Voor grotere hoeken dient de posi-
tionering aangepast te worden.

1. Fundament
2. Paalhouder
3. scherm

Paalhouderafdekking

Palen en paalhouder 1.

Hoekpalen en paalhouder 1.

Hoekpalen

Palen Montageset Montageset
Gebruik de paalhoudervoet als 
sjabloon om de boorgaten te 
markeren.
Plaats de grondplaat van de 
paalhouder zo dat het boorgat 
zich minstens op 5 cm van de 
betonrand bevindt. Deze aanwijzing 
zeker in acht nemen bij plaatsing 
van de paalhouder bij montage van 
hoekpalen.

Let op: Een uitvoerige montage-
handleiding is bij de chemische 
verankeringset.   
bijgevoegd.

Schuttingverloop

(optioneel)


