


 Minimaal 70 cm
in de grond

180 cm
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Stel de palen op hoogte en waterpas. De afstand bepaalt 
u door de latten uit de montageset te gebruiken.

U schroeft  deze steeds tussen de palen om de juiste 
afstand te behouden. Let op dat u iets meer ruimte houd 
dan de lat lang is.

 Stel de palen 180 cm uitelkaar aan de binnenkant gemeten.

Gebruik hiervoor 1 van de 4 planken, houd u deze tussen de 
palen om de maat te bepalen.

HANDLEIDING
PLAATSEN BAMBOE SCHERM MET HOUTEN MONTAGESET

2
Nu kunt u de deklat plaatsen, die U vindt in de montage set.

Begint u met het overlappen van de hele paal. Bij  de tussen 
palen dient u de planken af te zagen op het hart van de 
paal. 

Schroeft u daarna de planken vast met de bijgeleverde 
schroeven 4x60. Gebruik hiervoor 2 schroeven aan elke 
kant.

U kunt nu de schermen klaarmaken voor montage. Schroeft u de 
planken die u heeft gebruikt om de afstand tussen de palen te 
bepalen weer los en monteert u deze op de bamboeschermen of 
bamboerollen. 

Let u op dat u de planken netjes monteert. Mocht het scherm of rol 
breder zijn als de plank kunt u de bamboepalen naar binnen tikken 
of eventueel afzagen of afknippen. Als de palen vast zitten verwij-
derd u de bevestigingsspie . 

Schroeft u aan beide kanten onder en boven deze planken met de 
bijgeleverde schroeven 4 x 40. Gebruik hiervoor 5 schroeven per 
plank.
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VEEL PLEZIER GEWENST MET UW AANKOOP!

Hèt beste bamboe merk!

Als laatste brengt u de bamboe booster aan. Deze onderhoudsolie geeft uw 
bamboescherm de juiste  bescherming. U kunt de bamboe booster aanbren-
gen met een doek.

Handige tips:
- Beits inden gewenst uw houten montageset in een mooie kleur.
- Deze montageset is ook te gebruiken bij andere maten schermen, als deze 
maar niet breder zijn dan 180 cm.  Bij gebruik van kleinere schermen zaagt u 
de planken van de montageset op de juiste maat en het monteren doet u 
volgens deze handleiding.
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PLAATSEN BAMBOE SCHERM MET HOUTEN MONTAGESET

 Voordat de schermen definitief gemonteerd kunnen 
worden moet u de hoeklijnen monteren op de 
staanders. 

Dit doet u door eerst de hoeklijnen vast te schroeven 
aan de bovenkant. 

Deze schroeft u vast ongeveer 2 cm onder de deklat. 
De onderste hoeklijnen worden 1,78 cm vanaf de 
onderkant van de deklat vastgeschroefd.
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Nu kunt u de schermen  plaatsen. U pakt  de schermen op en plaats deze tussen de palen. Duw stevig het scherm tegen de 
deklat aan en schroef deze onder en boven vast. Om het geheel stevig te maken schroeft u aan de bovenkant door de deklat 
schroeven naar beneden in de planken die u gemonteerd heeft aan de schermen. 

Hiervoor gebruikt u in totaal 10 schroeven 4x40. Zorg ervoor dat u 5 schroeven aan iedere kant van het scherm naar bened-
en schroeft. Aan de kant waar u geen hoeklijnen heeft gemonteerd schroeft u de bijgeleverde smalle hoeklijnen vast aan het 
scherm en aan de palen.
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