
ø 2,5

4,2 x 25

ø 3,5
ø 4,5

x

3,8 x 45

20

U-profiel aan de WPC poort of gebouwen/zuilen

Poortpalen

U-profiel

Asmaat: 185 cm

Tussenafmeting: 174 cm

Schermprofiel

Volgorde van monteren 
Het U-profiel is het verbindingsstuk tussen de poort en de schermen.  
Grondwerken: de poort en daarna de palen voor de schermen plaatsen zoals op 
de vorige pagina’s beschreven. Gelieve de speciale asmaat tussen de poort en de 
eerste schuttingpaal te respecteren. 
Profielmontage: het U-profiel vastschroeven op de poortpaal, gecentreerd op de 
lijn van de schutting. Onderaan een afstandshouder plaatsen als opbouwsteun 
voor het scherm. 
Daarna de schermelementen inschuiven. (zie details op de pagina’s van de 
respectievelijke schermen)  
De montage aan bestaande gebouwen of zuilen vindt op dezelfde manier plaats. 
Geschikt bevestigingsmateriaal zelf aan te schaffen.

Gelieve zelf 6 vlakkop  
zelftapschroeven 4,2 x 25 mm 
te voorzien.

U-profiel passend 
afkorten. Snijkanten 
met vernis bescher-
men.

Afstandsmaat x zelf te berekenen 

≥ 3 cm

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

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

ø 2,5

Scherm centreren tussen het 
U-profiel en de paal. Links en rechts 
een opening voor materiaaluitzetting 
laten.4,2 x 25

ø 3,5

ø 4,5

3,8 x 45
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U-profiel bouwtip : extra hoek toevoegen aan een constructie

Palen

U-profiel

U-profiel

Schermprofiel

Montagevolgorde – rechthoekige aansluiting aan een SYSTEEM scherm
Het U-profiel dient hier als verbindingsstuk om een aftakking van een schutting 
te bekomen. 
Grondwerken: De palen voor de schermen plaatsen zoals op de vorige pagina’s 
beschreven. Gelieve de speciale asmaat naar de eerste paal van de aftakking te 
respecteren. 
Profielmontage: het U-profiel midden op de paal vastschroeven. Onderaan een 
afstandshouder plaatsen als opbouwsteun voor het scherm. 
Daarna de schermelementen inschuiven. (zie details op de pagina’s van de 
respectievelijke schermen)

Gelieve zelf 6 vlak-
kop zelftapschroe-
ven 4,2 x 25 mm te 
voorzien.

Kleefpunten MS 
polymeerlijm

U-profiel passend 
afkorten. Snijkanten 
met vernis bescher-
men.

Schroeven 
afwisselend links 
en rechts van de 
middenscheiding 
in de paal plaatsen.

Bovenaanzicht

U-profiel
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≥ 3 cm

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

Bewaar een stuk afsluitstrip op over-
schot en kort af om als afstandshouder 
in te lijmen of vast te schroeven.

U-profiel


