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n  Eenvoudig te monteren
n  Duurzaam
n  Zeer stabiel
n  Onderhoudsvriendelijk
Gebruik voor
montage alleen
Elephant beslag!

FIG. 1
n Voor montage adviseren wij de Elephant® Aluminium Palen met
houten kern (geanodiseerd of antraciet gepoedercoat) lengte
272cm. Stel vooraf de palen goed waterpas en op gewenste hoogte. I.v.m. windbelasting, bij voorkeur de palen in beton storten voor
meer stabiliteit. In geval van een betonnen terras als ondergrond
kunt u ook gebruik maken van Elephant® Aluminium Palen met houten kern (geanodiseerd of antraciet gepoedercoat) lengte 186cm in
combinatie met de Elephant® paalvoet (gegalvaniseerd of antraciet
gepoedercoat). In verband met het gewicht van de Forte schermen
in combinatie met de windgevoeligheid kunnen deze niet worden
toegepast met palen van 185cm i.c.m. gepunte paalhouders.
FIG. 2
n Dit exclusieve scherm is ontworpen voor toepassing met de lamellen in horizontale positie (zie afbeelding). I.v.m. het gewicht van
dit scherm dient U gebruik te maken van een dragende fundering zoals bijvoorbeeld een betonnen opsluitband. Gebruik altijd
minimaal 6 stuks Elephant® L-beslag per Forte 90x180cm of Forte
180x180cm scherm.
Let op: Monteer het scherm met het frame met afwateringsgaten
altijd aan de onderzijde.
FIG. 3
n Gebruik de M4x35 houtschroeven van het Elephant® L-beslag
setje voor de montage van het beslag op de palen en de M4x20
metaalschroeven voor de montage van het scherm op het aluminium kader. U dient de schroefgaten in het aluminium van zowel
de palen als het kader op 3mm diameter voor te boren. Bij gebruik
van een schroefboormachine de draaikracht laag instellen ter voorkoming van het “dol” draaien van de schroef.
TIP: Lichte krasjes op de Composiet lamellen kunnen eenvoudig
worden verwijderd door met een staalborstel in de lengterichting van
de lamellen te borstelen.
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n  Water- en vochtbestendig
n  Geen splinters
n  Kleurvast
ELEPHANT® COMBINATIES:
Dit Elephant® Composiet Forte Scherm kunt u uitstekend combineren
met de bijpassende Elephant® Composiet Forte Deur 90x180cm, inclusief deurstopper, slot en complete set hang- en sluitwerk. Verdere
combinaties zijn mogelijk met Elephant® Composiet Forte Schermen
90x180cm, 180x180cm, 180x180cm Deco, 90x180/93,5cm Diagonaal en 180x93,5cm (halfhoog), Elephant® Composiet Wickerscherm
90x180cm en Elephant® Draadschermen 60x180cm, 90x180cm of
180x180cm.

