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De SYSTEEM ROMBUS profielen (1) worden met behulp van de profielhouders (2)
voorzichtig in de SYSTEEM palen of in het SYSTEEM U-profiel ingeschoven.

ZO MONTEERT U:

A. Schuif in de profielhouders (links en rechts) de ROMBUS profielen in. In elke 
profielhouder worden telkens vijf profielen ingebracht. 

B. Bevestig de palen of het U-profiel zoals beschreven in de SYSTEEM montage-
handleiding. Belangrijk: paaltussenafstand respecteren!

C. Naar gelang het soort paal of U-profiel moet het aantal vooruitstekende lipjes
aangepast worden. Daarvoor de overbodige lipjes op hun breukvlak plooien en afbreken
(zie afb. rechts)

D. Schuif de ROMBUS profielen voorzichtig in de profielhouders. De ondersteunings-
openingen van de profielhouders zijn daarbij naar het element gericht, de lipjes naar
de palen/U-profiel.

E1: Schuif met twee personen de bouwgroep van 5 ROMBUS profielen gelijkmatig met
de profielhouders van bovenaf in de BASIC palen of in het U-profiel.

E2: Alternatief: Steek de klempaalhelften in elkaar en schroef die vast zonder aan 
te spannen. Schuif met twee personen de ROMBUS bouwgroep van 5 profielen 
gelijkmatig met de profielhouders van bovenaf in de klempalen. Vervolgens draait u
de montageschroeven van de paalhelften vast aan.
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(2) Profielhouders: de lipjes 
moeten steeds naar de richting 

van de paal/U-profiel wijzen. 

(1) SYSTEEM ROMBUS profielen 

SYSTEEM ROMBUS PROFIELHOUDERS 
set van 12 stuks (6x links + 6x rechts)

Art. 2649

Profielhouders 

voor BASIC palen: 

De lipjes blijven zoals 

ze geleverd zijn.

4
4
4

Profielhouders voor

BASIC hoekpalen: 

De vier langste lipjes 

worden afgebroken.

7
4
4

Profielhouders 

voor klempalen: 

De vier lange en 

middellange lipjes 

worden afgebroken.

7
7
4

Profielhouders 

voor hoek-klempalen:

Alle lipjes worden 

afgebroken.

7
7
7

Profielhouders 

voor U-profiel: 

De lipjes blijven zoals 

ze geleverd zijn.

4
4
4

Palen


