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STAP 2
Bepaal de plaats van de eerste paal en meet vandaar uit de posities van de andere palen. 

Een touwtje zorgt ervoor dat ze netjes in een lijn staan.

Opmeten
Meet de totale lengte van de schutting op met een landmeter. Bereken hoeveel schermen u nodig heeft door deze lengte 

door 120cm te delen. Bekijk ook hoeveel palen u nodig heeft.

STAP 1

4x Bout 4x Sluitring Steunpaal H2800
art. 1001.201 art. 1003.201 art. 1020.203

4x Buis  Gaaspaneel H1800 - 40x80
art. 1010.203  art. 1030.203

WIREWISE

?

Let op! Ga zorgvuldig om met uw product en voorkom schade. Zorg ook dat uw checklist geheel compleet is om aan de 

slag te gaan.  Raadpleeg de website voor meer informatie! www.wirewise.nl of mail naar: info@wirewise.nl

Checklist
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Schermen / schutting delen

Gelijke hoogte

Schroef de schermen aan de steunen. Zorg ervoor dat het schuttingdeel waterpas hangt.

Controleer met een touwtje en een waterpas of de palen even hoog zijn. Ga uit van de laagste paal.  

Palen plaatsen

Gaten graven

Zet de palen in de gaten en veranker ze met snelcement. Gebruik een waterpas om de palen recht te zetten.

Tip! Snelcement is in 15 minuten hard. Gebruik rubberen handschoenen, want het is agressief materiaal.

Graaf met een schep of een grondboor de gaten (80cm diep) voor de schuttingpalen.

 Tip! U kunt een grondboor huren bij uw bouwmarkt.
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STAP 4 Vast Monteren

Bevestigings BuizenSTAP 3

Hier ziet u hoe de schermen gemonteerd moeten worden. 

www.wirewise.nl > voorbeeld video’s

Schuif de 2 bevestigings buizen tussen de 2 kleine draden door.

www.wirewise.nl > voorbeeld video’s


