Product informatie
Beton
Wij hanteren 2 betonsystemen het zogeheten 10×10 betonsysteem en het
12×12 betonsysteem. Bij beide variaties houdt dit in dat de schermen
behouden blijven van het spatwater door middel van een betonnen
onderplaat.
Bij het 10×10 betonsysteem wordt het scherm tussen twee betonpalen
bevestigd door middel van bevestigingshoeken.
De planken van deze schermen zijn altijd geschaafd en 16/17mm dik en
de afdeklat die hierboven op geplaatst wordt is 4/5 cm dik.
Bij het 12×12 systeem zit er een sponning in de paal waardoor het
schuttingdeel en betonnen onderplaat in de paal valt valt het scherm
in de betonpaal.
Bij dit systeem gebruiken we fijn bezaagde planken van 22mm dik of
geschaafde planken van 20mm dik.

Schermen
Op dit moment gebruiken wij een tweetal houtsoorten voor het 10×10
systeem. De eerste houtsoort die wij verkopen is een fijn bezaagde
soort
en de tweede is een geschaafde houtsoort. Alle houtsoorten die wij
gebruiken voor onze schermen ziin volgens de wettelijke normen
geïmpregneerd
Alleen de bewerking van de fijn bezaagde houtsoort is iets eenvoudiger
en daarom goedkoper, maar beslist niet minder mooi. Voor het 12×12
systeem
gebruiken wij alleen een geschaafde houtsoort.
Voor de variaties in schermen zijn wij steeds op zoek naar nieuwe
ideeën, maar ook naar uiterst betaalbare schermen. Wij kunnen dan ook
verschillende
mogelijkheden hierin aanbieden. Kijkt u hiervoor op de pagina

productfoto’s.

Houtsoort
Wij gebruiken meerdere houtsoorten voor het 10×10 systeem. Onder
andere grenen hout. Vuren hout en larix/douglas hout, welke nieuw in
ons assortiment zit. Wij hebben dit systeem met 23 planks schutting
delen en de doorkijk is er dus niet. Alle houtsoorten die wij
gebruiken voor onze schermen zijn volgens de wettelijke normen
geïmpregneerd.. Voor het 12×12 systeem
gebruiken wij zowel fijn bezaagd als een geschaafde houtsoort.

Voor de variaties in schermen zijn wij steeds op zoek naar
nieuwe ideeën, maar ook naar uiterst betaalbare schermen. Wij
kunnen dan ook verschillende
mogelijkheden hierin aanbieden. Kijkt u hiervoor op de pagina
productfoto’s.

Poorten
Wij verkopen onder andere poorten met een verzonken
stalenframe,voorzien van een roestvrijstalen deurklink, met rosetje en
een cilinderslot,die
afgestemd zijn op onze schermen.
De standaard breedtes van de poorten zijn 90 en 100 centimeter De
poorten worden steeds €10 per 10 cm duurder en de maten gaan t/m 300cm
ook tussen maten en op maat gemaakte poorten zijn mogelijk andere
breedtes zijn op bestelling leverbaar.Ook hiervoor kunt pagina
productfoto’s raadplegen. Ook hebben wij geklampte poorten in onze
collectie,voorzien van een
deurkruk en cilinderslot. Deze worden en kunnen op maat worden gemaakt
en zijn alleen op bestelling leverbaar.

Al onze schuttingen zijn FSC & KOMO gekeurd.
Wij geven 10 jaar garantie op houtrot en 20 jaar op betonrot.
Al onze schuttingen zijn FSC & KOMO gekeurd.
Wij geven 10 jaar garantie op houtrot en 20 jaar op betonrot.

