
Installatie handleiding grindschutting

Plaats de schutting tussen ge-
groefde palen (groef van minimaal 
4,8 cm) 

Vulling van de korf 

Plaats de palen voor 
de afscheiding 
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3c 4

Let op! 
Installeer de palen 
door de betonnen 
fundering op het-
zelfde moment. 
Eenmaal gevuld, 
leg steenslag rond 
de schutting (T)  

Schuif de 
schutting in de 
gegroefde palen.

Vul voorzichtig de 
grindkorf in lagen 
grind van ongeveer 
30 cm. Controleer na 
elke laag of de grind-
korf nog steeds recht 
staat met de hulp van 
een waterpas.

Tik met een rubber 
hamer op de grind-
korf na elke laag. 
Ga dan verder met de 
vulling. 

De funderingen 
2

Geleverd: de schutting, de bevestigingsclips voor de palen 

Te voorzien: Beton, steenslag en schroeven voor de 
bevestiging van de clips.

Materiaal: 

Bevestig de schutting 
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Sluiting van de korf 
5

Plaats de schutting tussen de 
vierkante palen met behulp 
van de clips 

3a

Lees de installatie instructies zorgvuldig! 
Het is van het grootste belang dat de installatie 
instructies nauwkeurig worden opgevolgd voor 
de geldigheid van de garantie. In geval van twij-
fel, neem contact op met info@sonomuro.com

Zorg ervoor dat de palen 
recht staan met een waterpas.

E = afstand tussen palen

• Vierkante palen (3a) 
 (installatie met clips):   
 lengte van de schutting   
 plus 1cm (buitenmaat van   
 de grindkorf).

• Gegroefde palen (3c)
 (in de groef gelegd van 
 de paal): lengte van de   
 schutting min de diepte 
 van de groeven.

X = de paal moet 1/3e van 
zijn hoogte in de grond 
geplaatst zijn.

Voor installatie met clips:
bevestig de clips om de 
30-40cm van boven naar 
beneden. Indien nodig, de 
installatieplaats van de clips 
voorboren.

Een meter Een waterpas 

Een 
blokhamer 
uit rubber 

Een boormachine 

Een tang 
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Het uitpuilende 
fijne gaas kan 
gevouwen worden 
in de schutting of 
knip dit deel af met 
een tang boven de 
buitenste maas. 

Aan de buiten-
kant van de paal 

Aan de binnen-
kant van de paal 

Afmetingen van de beton-
blokken voor de palen: 
P = +- 40 cm
D = +- 20 cm

D
ec

oW
al

l    

2
Decowall: Grindschutting (4 cm diepte)
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