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Outdoor living

U hebt een strakke woning en wenst deze te
verfraaien met een scheidingscherm dat past
met de look en feel van uw woning ?
 
Dan kunnen we u 3 profielen voorstellen
waarmee tal van combinaties mogelijk zijn.
 
Het eenvoudig tand en groef systeem zal u
toelaten de rabotten snel en efficiënt te
stapelen tot de gewenste hoogte.
 
Een horizontale lijnenspel met vlakken van 5,
15 tot 22mm zullen ertoe bijdragen dat u uw
tuin zal verbreden
 
 

FN-1105 FN-1115 FN-1522

FN-1105



Voordelen

Onderhoudsvrij
Rot- & schimmelvrij
Te reinigen zoals uw schrijwerk

Op 6m lengtes
Op maat versneden
In de Ral kleur naar keuze

Gedaan met scheeftrekkende
tuinschermen die veel onderhoud vergen.
 
Onze luxe aluminium tuinschermen zijn;
 

 
Wij bieden onze rabotten/profielen;
 

 

FN-1115

Alles met groeven
Alles vlak
Afwisseling van vlak met groeven

Eenvoudig te plaatsen door het tand en groef
systeem.
 
Profielen FN-1105 & 1115 hebben een vlakke
kant en een kant met groeven zodat
verschillende combinaties mogelijk zijn:
 

 

FN-1105



Ga na of de grond wortelvrij is. Vaak wordt een
onderhoudsintensieve haag vervangen door een
aluminium scheidingsschem. Indien de wortels niet goed
werden verwijderd dan kan dit voor overlast zorgen bij
het verankeren van de palen.

Voorzie een gat van een 100tal cm diep met een diam
van 30cm, hiervoor is het gebruik een grondboor geen
overbodige luxe

Plaats de paal loodrecht en vul aan met sneldroog beton

 
Aluminium scheidingsschermen laten geen wind
door waardoor de verankering van de palen zeer
belangrijk is.
 

 

 

 
 
 
 
 

Met wat moet u rekening
houden om te plaatsen ?

 
Palen door ons reeds voorzien van een U-profiel met afwerkingsklep en profielen reeds op
maat verzaagd zullen er toe bijdragen dat u enkel nog naar wens zal moeten stapelen met
ons handig tand en groef systeem.
 
 
 
 
 

FN-1105FN-1105

FN-1105



Alles met groeven
Alles vlak
Afwisseling van vlak met groeven

Eenvoudig te plaatsen door het tand en groef
systeem.
 
Profielen FN-1105 & 1115 hebben een vlakke
kant en een kant met groeven zodat
verschillende combinaties mogelijk zijn:
 

 

Welke combinaties zijn
mogelijk ?

FN-1105 FN-1105 FN-1115 FN-1115

FN-1522
Achterzijden van 
FN-1105 & FN-1115FN-1105 FN-1115

FN-1522



Wat kan ik bestellen ?

FN-1105

FN-1115

FN-1522

FN-1105C

FN -80C

FN -30C- set (L +R)

FN -3100 

FN -3100C

Deze profielen kunnen besteld worden ;
 

1. op lengtes 2m, 4m of 6m 
2. op maat verzaagd voor een snelle plaatsing
 

 
De onderdelen kunnen per stuk worden besteld
 
 

FN-80



FN-1105FN-1105 FN-1105FN-1115FN-1115FN-1115



Lijnenspel in de tuin

FN-1105

Aanzicht 
5mm lijnen 



FN-1115

Aanzicht 
15mm lijnen 



FN-1522

Aanzicht 
22mm lijnen 
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