Montagehandleiding
schutting

Montagehandleiding schutting

schuttingdeal.nl

Een schutting plaatsen is een stuk gemakkelijker dan je misschien denkt. In deze
handleiding leggen wij je stap voor stap uit hoe je het beste een schutting kunt
plaatsen. Daarnaast kun je hier ook lezen hoe je tuinschermen monteert.
Kom je er niet uit? Bekijk dan onze uitgebreide video’s of neem contact op met een
van onze medewerkers. Wij staan voor je klaar!

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•

Waterpas
Steekschep
Stamper
Rolmaat
Touw
Twee pinnen

Aan de slag!

Montage van het kozijn
Stap 1
Bepaal het begin- en eindpunt van de
schutting door een touw te spannen.
Let op dat het touw 5cm links óf rechts
van de erfafscheiding wordt geplaatst.
Hierdoor kan de paal waterpas tegen
het touw worden geplaatst. Het midden
van de paal is dan het hart van de
erfafscheiding.

Stap 2
Graaf het gat van de eerste paal en
plaats deze op de gewenste hoogte.
Doorgaans is de hoogte 200cm,
gemeten vanaf de grond tot de punt
van de betonpaal.

 Let op! De betonnen onderrand moet
minimaal 5cm onder de grond zitten
voor voldoende stevigheid.
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Stap 3
Is de eerste paal geplaatst? Dan is het
tijd om te markeren waar de andere
palen geplaatst moeten worden. Dit
gaat als volgt:
Zet een streep op 185cm vanaf de
eerste paal. Deze streep markeert het
hart van de paal.
Graaf hier een gat. De volgende gaten
markeer je op 190cm vanaf de streep.

Stap 4
De gaten zijn gegraven. Nu is het tijd
om de betonnen onderrand in de gleuf
te plaatsen. Als het goed is, ligt het
uiteinde van de betonnen onderrand in
het midden van het gegraven gat.

 TIP! Plaats de betonnen onderrand

een aantal millimeter boven waterpas.
De betonpaal zakt na het aanstampen
nog een aantal millimeters.

Stap 5
De betonnen onderrand staat nu goed.
Pak nu een rolmaat en meet 70cm
vanaf de onderkant van het gat tot aan
de onderkant van de betonplaat.

Stap 6
De volgende betonnen paal kan gezet
worden. Laat de betonnen paal in
het gat glijden en zorg ervoor dat de
betonnen onderplaat net in de gleuf van
de paal schuift. Op deze manier bepaal
je de hoogte van de schutting.
Check de betonnen onderrand nog
even. Deze rand moet net iets boven
het waterpas niveau liggen. Even
aanstampen en nog een keer nakijken.

 Let op! Plaats de betonnen

onderrand een aantal millimeter
boven waterpas. De betonpaal zakt
na het aanstampen nog een aantal
millimeters.
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Stap 7
Blijf deze stappen herhalen totdat je bij
de laatste paal bent. Vervolgens kun je
dan aan de slag met het monteren van
de tuinschermen.

Monteren
tuinschermen

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

Accuboor
Torx 15/20 bit en kruiskop bit
Zaag (passchermen)
De bijgeleverde beslagzakjes

Aan de slag!

Stap 1
Bevestig het beslag dat bij je bestelling
is meegeleverd, op de betonnen palen.
Draai de bout iets aan met je vingers
en daarna met de accuboor. Net zolang
totdat er geen beweging meer in de
beugels zit.

Stap 2
Til het scherm vervolgens tussen
de twee palen en op de betonnen
onderrand. De betonnen onderranden
lopen al kops af, dus ruimte houden
tussen het scherm en het beton is niet
nodig.

Stap 3
Ontstaat er een kier tussen de
betonpaal en het tuinscherm? Schroef
dan een plank los, schuif deze tegen de
betonpaal en draai de plank weer vast.
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Stap 4
Leg vervolgens de afdeklatten erop.
Maar let op! Voordat je deze latten
vastschroeft, dien je deze tegen het
tuinscherm aan te drukken. Doe dit aan
de kant waar de beugels zichtbaar zijn
voor jou.
Er ontstaat dan een mooie, rechte lijn
bij elke afdeklat.
Doe je dit niet? Dan ontstaat er een
zigzag effect.

 Let op! Duw de afdeklatten niet

helemaal strak tegen de betonpaal.
Houd aan beide kanten van de
betonpalen iets ruimte over zodat het
hout kan werken.

Stap 5
Schroef daarna de afdeklatten met
4x60 schroeven van bovenaf vast in de
planken. Minimaal één schroef links,
rechts én in het midden.

Stap 6
Nu alles is vastgeschroefd is het
verstandig om de betonpalen nog even
na te lopen met de waterpas. Met het
monteren van de tuinschermen kan het
zijn dat de betonpalen iets verschoven
zijn. Dit komt niet vaak voor, maar een
extra check kan geen kwaad.

Stap 7
Tijd voor de laatste stap! Vul de
betonnen onderrand met zand om alles
netjes af te werken. Hierdoor oogt de
schutting nog mooier. Gelukt? Dan ben
je helemaal klaar om te genieten van
jouw nieuwe schutting!

Waarom kies je voor schuttingdeal.nl
•
•
•
•
•

Wij leveren binnen 3 werkdagen
Afspraak is afspraak
Een probleem? Wij lossen het op!
Goede prijs-/kwaliteit verhouding
Gratis levering boven € 1250,00
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