
MONTAGEHANDLEIDING

BELANGRIJKE INFORMATIE

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC  

• Lees de hele handleiding aandachtig. Als  de hierin vermelde instructies niet worden 
opgevolgd, is de garantie niet van toepassing. De informatie wordt naar beste weten 
verstrekt en volgens de actuele kennis.  Zij kan derhalve geen aanleiding zijn tot claims 
(gepubliceerd  in Januari 2015)

• De schuttingdelen en de palen moeten, 2 à 3 dagen voor montage, worden opgeslagen 
op de plaats waar zij geïnstalleerd gaan worden. Zij mogen niet worden gemonteerd bij 
een temperatuur lager dan 50 C, aangezien er dan een groot  risico op breuk is.

• De schuttingdelen en de palen mogen niet op de grond zelf geplaatst worden.  Let erop 
dat de liggers onder de pakketten niet te ver uit elkaar liggen (max. 50 cm). Let er ook op 
dat het tegen regen en direct zonlicht beschermd wordt.

• Wij verzoeken u voorafgaand aan de montage,  de staat van elk onderdeel te 
controleren.  De montage van een defect onderdeel wordt niet gedekt door de garantie.

• Houd er, tijdens de montage, rekening mee dat seizoensinvloeden, zoals temperatuur en 
luchtvochtigheid, uitzetting of inkrimping van de dikte, de breedte en  de lengte van de 
profielen  kunnen veroorzaken.

• Men moet er bij de plaatsing rekening mee houden, en er voorbereidingen voor treffen, 
dat plaatsing tegen alle vaste begrenzingen (bijvoorbeeld de muren van een huis, de 
muren van de tuin, putten, kozijnen, ondersteuningen, balustrades, afvoerpijpen etc.) als 
gevolg van uitzetting zoveel spanning kunnen opleveren  dat vervormingen of breuken in  
de schutting kunnen optreden. 

• De opbouw moet  met schroeven of in beton bevestigd worden. De fundering 
moet voldoen aan de statisch vereiste breedte en diepte  en moet vorstvrij zijn. De 
schuttingdelen moeten altijd worden gemonteerd met de gleuf naar beneden gericht.



MONTAGE VAN DE WPC PALEN 

De maximale afstand tussen de  binnenkant van de paalankers mag nooit meer zijn dan 
164 cm (midden/midden 180 cm).  Wij raden u aan deze op een stabiele en massieve 
ondergrond te plaatsen (betontegel of fundering). Stel deze en bevestig deze met behulp 
van een stevige verankering.

A B C

180 cm 164 cm 170 cm

150 cm 134 cm 140 cm

120 cm 104 cm 110 cm

90 cm 74 cm 80 cm

De maximale afstand tussen de binnenkant van de paalankers die in het beton gegoten 
worden, mag nooit meer zijn dan 169 cm (midden/midden 180 cm). 

Maak voor de plaatsing van de palen een gat van ongeveer 30 cm diameter en 60-80 cm 
diep(vorstvrij). Stel de hoogte en de breedte en vul het gegraven gat met beton. 

A B C

180 cm 169 cm 170 cm

150 cm 139 cm 140 cm

120 cm 109 cm 110 cm

90 cm 79 cm 80 cm



MONTAGE VAN ALUMINIUM PALEN

De maximale afstand tussen de binnenkant van de paalankers  mag niet meer zijn dan  
169.4 cm (midden/midden  179 cm). Wij raden u aan deze op een stabiele en massieve 
ondergrond te plaatsen (betontegel of fundering). Stel  deze en bevestig deze met behulp 
van een stevige verankering .

De maximale afstand tussen de binnenkant van de paalankers die in het beton gegoten 
worden, mag niet meer zijn dan 169,4 cm (midden/midden 179 cm). 

Maak voor de plaatsing van de palen een gat van ongeveer 30 cm diameter en 60-80 cm 
diep(vorstvrij). Stel de hoogte en de breedte van de bevestigingspalen en vul het gegraven 
gat met beton. 

A B C

179 cm 169,4 cm 170 cm

149 cm 139,4 cm 140 cm

119 cm 109,4 cm 110 cm

89 cm 79,4 cm 80 cm



MONTAGE VAN DE PALEN/ HOEKPALEN 

Boor een gat van 10 mm doorsnede in de gleuf van de paal aan de zijde waar de 
schuttingdelen geplaatst gaan worden, 3 cm van de bovenzijde (fig 1). Zaag vervolgens een 
gleuf van de bovenzijde tot aan het boorgat (fig 2). Dit dient om de draadstang te bevestigen 
welke voorkomt dat de palen en de schuttingdelen van hun plaats komen.

In bovenstaand voorbeeld is met rode punten aangegeven waar u de gleuven dient te 
maken.

boven boven

Fig. 1 Fig. 2

Plaats de palen/hoekpalen op de ondergrond en bevestig deze met de bijgeleverde 
schroeven (gebruik voor de palen de draadstangen met de 2 eenogige moeren & 2 grote 
ringen en voor de hoekpalen de schroef met de moeren en ringen).



SCHUTTINGELEMENTEN VAN DEZELFDE LENGTE

Plaatsing van de schuttingdelen

Steek de schuttingdelen van bovenaf in de 
gleuf van de palen (met de gleuf van het 
schuttingdeel naar beneden). Zorg ervoor 
dat er een ruimte van 1 cm is tussen het 
schuttingdeel en de gleuf van de paal, zodat 
de delen kunnen uitzetten. 



PLEXIGLASVENSTER  EN  AFSTANDHOUDERS

Het plexiglasvenster heeft dezelfde 
afmeting als de schuttingdelen en wordt 
op exact dezelfde manier ingelegd als 
de schuttingdelen, met de gleuf van het 
plexiglasvenster naar beneden.

Voor de montage van de afstandhouders 
wordt er een aan elke kant op het vorige 
schuttingdeel geplaatst en met schroeven 
bevestigd aan de paal. We raden aan om 
vooraf het bevestigingsgat te boren om 
een mogelijk scheuring van de paal  te 
voorkomen. 

Het volgende schuttingdeel wordt ingelegd 
zoals hiervoor beschreven (gleuf van het 
schuttingdeel naar beneden).



PLAATSING VAN HET AFSLUITENDE SCHUTTINGDEEL

Bereid de plaatsing van het afsluitende schuttingdeel voor, door de draadstang in de 
bovenste holte te steken. Bevestig vervolgens de 2 ringen en moeren.  Steek nu het 
afsluitende schuttingdeel van bovenaf in de daartoe gemaakte gleuf van de paal (de gleuf 
van het schuttingdeel  naar beneden) . De ringen moeten zich binnenin de paal bevinden. 
Draai vervolgens handmatig de moeren aan beide zijden aan. 

Plaats de afdekkappen bovenop de palen. 
U kunt deze vastzetten met een schroef of 
met lijm of ze er los op laten zitten. Om de 
gleuf van de paal af te sluiten, gebruikt u de 
aluminium opvulstrips (apart te bestellen). 
Breng deze op de gewenste lengte en 
bevestig deze in de gleuf (met een rubber 
hamer of houten aanslagblok) .



SCHUTTINGELEMENTEN VAN VERSCHILLENDE LENGTE

Plaatsing van de schuttingdelen

Steek de schuttingdelen van bovenaf 
in de gleuf van de paal (gleuf van het 
schuttingdeel naar beneden) tot de hoogte 
van het voorlaatste schuttingdeel van het 
laagste gedeelte van de schutting. 

Voorbereiding voor de bevestiging van 
het afsluitende deel

Boor een gat van 8 mm in de gleuf van paal 
B, ter hoogte van de laagste paal C.

Voorbeeld : paal C is 91.5 cm  - 3 cm = 88.5 
cm

Gat geheel doorboren in paal B op hoogte 
88,5 cm

Vergroot het gat in de gleuf van paal B aan 
de zijde van  paal A tot 13 mm .

Plaats een moer op de draadstang en steek 
deze geheel door paal B.



Til de draadstang aan het vrije uiteinde 
op en schuif het afsluitende deel op deze 
draadstang, bevestig de ring en moer, en 
plaats vervolgens het afsluitende deel met 
de draadstang in de gleuf van de paal. 
Vervolgens kunt u de hogere schuttingdelen  
(A-B) plaatsen volgens de gebruikelijke 
procedure.

Plaats de afdekkappen bovenop de palen. 
U kunt deze vastzetten met een schroef of 
met lijm of ze er los op laten zitten. Om de 
gleuf van de paal af te sluiten, gebruikt u de 
aluminium opvulstrips (apart te bestellen). 
Breng deze op de gewenste lengte en 
bevestig deze in de gleuf (met een rubber 
hamer of houten aanslagblok) .



AANBEVOLEN ONDERHOUD
AANBEVOLEN ONDERHOUD VOOR UW SCHUTTING

De WPC schuttingen zijn in principe eenvoudig te onderhouden, maar toch laat de 
omgeving altijd haar sporen na. Voor incidentele reiniging geen schoonmaak- of 
schuurmiddelen gebruiken maar alleen schoon  water. 

Begin altijd met het verwijderen van vuil, met behulp van een droge bezem. Als dat niet 
voldoende is, spoel dan het vuil weg met een borstel en schoon water, en altijd volgens 
hetzelfde principe: eerst de bezem dan het water.

Als een grondige reiniging noodzakelijk is, kunt een hogedrukreiniger gebruiken, maar 
gebruik deze uitsluitend op lage druk (maximaal 80 bar) en zorg ervoor dat er voldoende 
afstand is tussen de spuitmond en de schutting (minimaal 30 cm), en op lage temperatuur. 
Vermijd vlekken van fijnstof, olie, verf en lak.

ANDERE AANBEVELINGEN

Regenwater dat tegen de schutting opspat kan watervlekken veroorzaken. Deze 
oppervlaktes  drogen wel, maar de vochtige  stofdeeltjes plakken op de oppervlaktes 
hetgeen de watervlekken veroorzaakt. In het algemeen zijn deze vlekken te verwijderen met 
schoon water of met traditionele schoonmaakmiddelen of –apparaten. De kwaliteit van de 
materialen wordt er niet door aangetast.

De WPC schuttingdelen en de palen verkleuren in het begin een beetje onder invloed van 
de zon, maar de kleur stabiliseert vervolgens. Door de flinke hoeveelheid vezels in het hout, 
kunnen de producten bij levering iets donkerdere en lichtere delen hebben. Dit komt door 
de fabricage. Deze kleurnuances verdwijnen voor het grootste deel na verloop van enkele 
weken, en vormen geen aanleiding tot eventuele claims.

De WPC schutting is gevoelig voor warmte en kan enigszins gedeukt raken door, van één 
zijde komend zonlicht. Als de temperatuur van het materiaal weer  daalt, herstellen de 
deukjes zich vanzelf. 




