
Montage van schuttingelementen en toebehoren. 
Tips voor onderhoud van de schermelementen. 

Wij danken u voor de aankoop van de WEAVE of WEAVE LÜX zichtschermen. Wij willen de montage zo  

eenvoudig mogelijk maken, daarom hebt u naast de dichtschermelementen geen aparte elementhouders nodig,  

zoals bij traditionele schermen wel het geval is. Uw elementen laten zich bij een goede planning praktisch inhangen. 

Voor de opbouw zijn zo maar enkele stappen nodig. 
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Palen op paalhouder 
voor holle palen  
(Art. 2043) eventueel 
met lichte hamerslagen 
opschuiven

Gewoon  
afzagen

8 cm

50cm
Diepte:

Opbouw in de grond 
in een betonfundament;  
fundamentgrootte: ca. 30 x 30 cm,  
diepte: ca. 60 cm

Opbouw op vaste bodemz. 

bvb. een betonfundament

WEAVE / WEAVE LÜX

Bovenaanzicht

Spanschroef 

a) Graaf een voldoende diep gat (ten minste  

60 cm) zodat er later genoeg beton onder  

de palen kan. Tip: Wanneer u de palen extra wilt  

beveiligen tegen uittrekken en de stabiliteit wilt  

verhogen, boort u bijkomend aan de onderkant  

twee gaten van 8,5 - 9 mm en schuif twee  

schroeven/draadstangen doorheen die gaten. De  

anders gladde paal is zo later beveiligd tegen 

verschuivingen. 

b) Omwikkel de aluminium palen onderaan strak met een bijkomende dunne folie 

(cellofaan of de verpakkingsfolie) zodat het cement het aluminium niet aantast. 

c) Bevestig, voor latere uitlijning van de schermen, aan de onderkant van de paal 

met een spanschroef langs beide zijden in hoek van 90° een plank (ca. 30 x 50 mm, 

lengte: ca.1 m). De planken verhinderen dat de palen te diep in het gat doorzakken. 

Opbouw in de grond 

De WEAVE LÜX palen kunt u met het onderste metaalgedeelte direct in een fundament in de grond plaatsen.

Optioneel: Voor 
extra stabiliteit  
en als  
beveiliging tegen 
uittrekken 

AfstellingsschroefAfstellingsschroef

Nominale maat: bvb. 88 x 178 cm 
Ware breedte* met el.houders: ca. 89,5 cm 

Inbouwmaat* (= paaltussenafstand): 
WEAVE PE-vlechtwerk: ca. 90,5 - 91,5 cm  

WEAVE LÜX: ca. 90 - 91 cm  
(afmeting van alu tot alu)

* Maatafwijkingen mogelijk: Gelieve daarom voor de  

d) Plaats alle palen in de gaten en hang er de schermen in. De afstellingsschroeven zo 

afstellen dat de elementen er goed inhangen. 

e) Door steunblokjes onder de beide uiteinden van de horizontale steunlatten te  

schuiven kunnen de palen op de gewenste hoogte gebracht worden en loodrecht  

gezet worden. Belangrijk: alle palen moeten op één enkele hoogte zitten. 

f) Vul nu de putten met een cement-kiezelmengsel in een verhouding van 1 op 3.  

Controleer of alle palen loodrecht in een rechte lijn en op de juiste hoogte staan.  

Tijdens het uitharden van het beton is het aan te bevelen om extra diagonale schoren 

vanaf de bovenkant van de paal tot aan de grond te plaatsen. Zo kunnen de palen niet 

in het gat doorzakken. 

g) Controleer nogmaals of alle palen recht opgesteld zijn en het schuttingverloop in een 

rechte lijn verloopt. 

h) Na het uitharden van het fundament de schermen nogmaals opheffen en de  

afstellingsschroeven wat indraaien. Dan de schermen er onder spanning stevig inschuiven. 

Schematische  
weergave van  
een paal met  
horizontale en  
diagonale  
houten  
steunlatten.



8 cm

a) Maak sokkelfundamenten of een fundament in lijn; de grootte is afhankelijk van 

de bodemgesteldheid. Vraag hierover advies aan uw vakman. 

b) Kort de paal onderaan af met een metaalbeugelzaag. Geen elektrische zaag  

gebruiken omdat eventuele hete metaalsplinters de metaallak kunnen beschadigen. 

c) Draai de onderste spanschroef ca. 2 cm uit de holle paal. Duw nu de paalhouder 

van langs onder in de alupaal. Gebruik daarvoor een rubberen hamer. 

Tip: U bekomt de beste stabiliteit wanneer de grondplaat dwars op de latere  

schuttingsrichting gemonteerd wordt. Belangrijk om aandacht te besteden aan de 

juiste stand van de paalhouder! Span de spanschroeven opnieuw aan. 

d) Plaats de palen op de gewenste plaatsen. Tip: De juiste paalafstanden kunt u  

bekomen door de schermen eerst eens in de palen te hangen en dan de boorgaten 

te markeren op de fundamenten. 

e) Voor een optimale stevigheid adviseren wij u bevestiging met 12 mm draad- 

Opbouw op vaste bodem 

Kies voor de montage van uw WEAVE/WEAVE LÜX schutting een vaste, stabiele bodem (bvb. een betonfundament, geen klinkers).

De WEAVE/WEAVE LÜX elementen worden opgehangen op de afstellingsschroeven. 

Uw voordeel: u bespaart de kosten voor aparte elementhouders! 

 

Weetje bij de WEAVE LÜX palen: Deze palen kunt u eveneens gebruiken voor 

houten schermen van TraumGarten. Daarvoor hebt u de elementhouder-set  

(Art. 2166) nodig; hiermee kunt u de schermen op de palen inhangen.  

Monteer de elementhouders in de respectievelijk passende hoogte van de  

inhang-schroeven van de palen. De inbouwmaat van de palen moet aangepast 

worden aan de houten schermen!

Inbouwmaat* 

zie linker veld

Inbouwmaat* 

zie linker veld

Nominale maat: 178 x 178 cm 
Ware breedte* met elementhouders: ca. 179,5 cm 

Inbouwmaat* (= paaltussenafstand): 
WEAVE PE-vlechtwerk: ca. 180,5 - 181,5 cm  

WEAVE LÜX: ca. 180 - 181 cm (afmeting van alu tot alu)

stangen, die met montagemortel in de boorgaten vastgekleefd worden. Neem con-

tact op met uw vakman voor de exacte procedure. 

 

 

Voor de optimale montage van het bodemanker  

bevelen wij u onze chemische verankeringset  

aan. (Art. 1272) Eén set is toereikend voor  

twee bodemankers. De set bevat acht 12 mm  

draadstangen en de montagemortel. 

 

f) Na het uitharden van de montagemortel de schermen nogmaals  

opheffen en de afstellingsschroeven wat indraaien. Dan er de  

schermen onder spanning stevig inschuiven. 

 

  plaatsing van de palen eerst eens schermelement en palen samen te steken om de uiteindelijke inbouwmaat te bepalen. 

Verdere montagetips op de rugzijde.



 
Toepassing- en materiaalinformatie 

 

Toepassingseigenschappen: De TraumGarten schermen en zichtschermsystemen dienen niet als balustrade en zijn daarvoor bouwkundig niet toegelaten. 
 

Elk schermelement is één apart stuk. Bij de serie WEAVE/WEAVE LÜX is het oppervlak gevlochten. Om deze reden is geen perfecte symmetrie in het  

oppervlak normaal en een teken van de handgemaakte kunst en benadrukt het de natuurlijke look. 
 

De oppervlakken van de scherm-seriën zijn water- en vorstbestendig. 
 

De kleuren zijn van zeer hoge kwaliteit, maar worden door agressieve Uv-straling bleker in de loop van de tijd. Dit is een langzaam proces dat bij praktisch 

alle natuurlijke materialen bij buitengebruik plaats vindt. 
 

De oppervlakken kunnen eenvoudig met water en een spons of bij sterkere vervuiling ook met een zachte borstel gereinigd worden. 

Geen scherpe, opgeloste of chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Meestal volstaan normale huishoudelijke afwasmiddelen. 

 

Versie 2.1 02/19. Let op: Deze handleiding geeft alleen een niveau van ontwikkeling van het product weer. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. 
De actuele versie vindt u op onze Internetsite: www.traumgarten.de/nl Brügmann TraumGarten GmbH, Kanalstraße 80, D-44147 Dortmund 

WEAVE / WEAVE LÜX

De designopzet 
bij de WEAVE LÜX palen 

 

Voor de WEAVE schermen in PE-vlechtwerk hebt u  

nodig: Art. 2042 WEAVE designopzet 56 - 60 

 

Bevestig deze telkens (na het eventueel 

afkorten) met lijm (Art. 1398) op het  

WEAVE element. 

 

Voor de WEAVE LÜX elementen 

hebt u geen opzet nodig! 

Bij beschadigingen ... 
 

Beschadigingen van het WEAVE PE-vlechtwerk kan u met een in 
de handel verkrijgbare contactlijm repareren. Breng de lijm aan zoals 
aangegeven door de producent. Tip: Fixeer de beschadigde plekken voor 
de uithardingstijd met plakband of klemmen.

De reiniging van WEAVE / WEAVE LÜX 
 
Het bovenmateriaal kan eenvoudig met water en een spons of 
bij sterkere vervuiling ook met een zachte borstel gereinigd worden. 
Geen scherpe of reinigingsmiddelen met oplosmiddel gebruiken. 

Opbouw bij hellingen 
 
Bij een helling van uw terras dient u rekening te houden met de positie 
van de afstellingsschroeven die altijd in horizontale lijn moeten zijn! 
 
Overtuig u er van, vooraleer de palen te korten, dat de grond vlak is.  
Eventueel de palen onderaan wat langer laten of de vloerplaat van de  
paalhouder uitcaleren.  

steeds 0°

bvb. 1°


