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MATERIEEL

MONTAGE TOEBEHOREN L - BESLAG HOUTSCHUTTING BETONPALEN EN ONDERPLAAT

MATERIEEL

VERWERKING

1

2

Span een lijntje naast de 
plek waar de schutting moet 
komen te staan. Zo komen 
de palen in een rechte lijn te 
staan. Graaf vervolgens de 
gaten waarin de palen komen 
te staan. 
Let op: de tussenruimte moet 
steeds 1815 mm zijn. 

Plaats de palen 1/3 in de grond, en 2/3 boven de grond. Vul 
de overige ruimte met cement. Giet vervolgens water over het 
cement na het verwerken. Plaats de betonnen onderplaat in de 
gleuf van de paal en zorg dat er genoeg ruimte overblijft voor 
het scherm boven de onderplaat. Zet de volgende paal schuin 
in het daarvoor bestemde gat en kantel deze rechtop, zodat 
de onderplaat klem komt te zitten tussen de palen. Giet ook 
bij deze paal cement en spray het nat. Nu kan de volgende 
onderplaat worden geplaatst etc.



3 Gebruik de gaten in de paal 
om het L-beslag te bevestigen.

Plaats de schutting tussen de 
palen en schroef deze vast 
aan het L-beslag.
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TIP  
Gebruik een schroevendraaier 
om het L-beslag stevig vast te 
zetten. Zo voorkom je dat het 
draait bij het ophangen van 
het tuinscherm. 

TIP  
Bij hoekpalen zelf gat 
voorboren. In deze situatie 
L-beslag met plug plaatsen.

TIP 
Een afdeklat maakt uw 
schutting af en verhoogt 
eveneens de duurzaamheid 



HULP NODIG?
Voor vragen en advies zijn wij  
bereikbaar op 079 351 25 78.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 7:30 tot 17:00
Zaterdag 8:00 tot 16:00

SHARE!
We zijn erg benieuwd naar het resultaat. 
Deel je klus met de hashtag en tag ons  
in het bericht.

#echtevakman
@vandorphout

Van Dorp Hout B.V. // Voorweg 153 // 2716 NJ Zoetermeer // T 079-3512578 // E info@vandorphout.nl // facebook instagram @vandorphout

W W W. VA N D O R P H O U T. N L

SCHUTTING MET DUBBELE ONDERPLAAT?
Zet deze dan op onderstaande manier in elkaar.


