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Info en montage rabatsysteem 
 

17-02-2021 
 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw rabatscherm. Neemt u de montage-instructies eerst volledig door alvorens tot plaatsing over te 
gaan. Houd er rekening mee dat deze montage-instructies betrekking hebben op de "standaard profiellengtes" van ons rabatsysteem. 
Dit systeem kan worden aangepast in hoogte en breedte (minder dan 180 cm) naar uw behoeften en omstandigheden. Actuele infor-
matie en nieuws over onze producten vindt u op onze website www.felixclercx.com. 

 
Voorbereiding: Meet zowel de hoogte als de lengte van de rabatplanken alvorens ze te monteren. De productiebreedte bedraagt 145 
mm. De hoogte van de planken (inclusief messing en groef) zal afhankelijk van het vochtgehalte tussen 140 en 147 mm liggen. De 
standaard lengtes bedragen 150/180 cm. Incidenteel worden de planken echter met overlengte geleverd. Daar de  toplat 183 cm meet, 
is het aan te bevelen rabatplanken met een overlengte af te korten op precies 180 cm. 
 

Stap 

1 

Graaf de palen in op de juiste manier (alternatief: paalbevestiging met rvs 
paalhouders) en plaats deze in loodrechte lijn.  

De berekening van de binnenwerkse afstand tussen de palen is eenvoudig: 
lengte rabatplank + 3 cm = binnenwerkse paalafstand (berekening 3 cm: (12 
mm U-lijst + 3 mm speling) x 2). 

De afstand tussen de palen moet aan zowel boven- als onderzijde gelijk zijn. 

Bij 180 cm profiellengte:  
= 183 cm binnenwerkse paalafstand  
= 192 cm hart-op-hart afstand paalhouders 
 
Bei 150 cm profiellengte:  
= 153 cm binnenwerkse paalafstand  
= 162 cm hart-op-hart afstand paalhouders  

 

Stap 

2 

Schroef de U-lijst gecentreerd tegen de palen aan. Houd daarbij rekening 
met ruimte voor de toplat die later bovenop de U-lijst komt (zie stap 4). 

 

 

Stap 

3 

Plaats de onderste plank met de messing naar boven waterpas tussen de 
palen. Zorg voor een beetje ruimte tussen de plank en de ondergrond, zodat 
het hout niet door en door nat wordt. Bevestig deze dan met RVS schroeven 
door beide U-lijsten.  

Belangrijk: Indien u in de voorbereiding voor de plankhoogte een waarde 
van 145 mm of meer gemeten heeft, schuift u de planken �koud� tegen el-

kaar aan en de messing en groef dus tot de basis aan elkaar. Bij een waar-
de lager dan 145 mm, houdt u het verschil als �lucht� aan tussen de mes-
sing-en-groef verbinding.  

Een meting van 142 mm plankhoogte , houdt in 145-142 = 3 mm extra 
�lucht�. De verbinding mag dan dus niet tot de basis in elkaar geschoven 

worden, maar moet een speling van 3 mm hebben. Alleen dan hebben de 
planken voldoende ruimte om later uit te zetten naar hun originele breedte. 
Met deze methode kunnen ook de montageafstanden bepaald worden, als 
er later ooit �verse� planken in de schutting gemonteerd moeten worden. 
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Stap 

4 

De andere planken worden van bovenaf geplaatst. Messing-en-groef ver-
binding in elkaar geschoven.  
 
Schroef elke plank gecentreerd vast in de U-lijst. Door de plank in het mid-
den vast te schroeven houdt u de mogelijkheid later eventuele correcties 
aan te brengen. Ook voorkomt u zo kromtrekken als gevolg van het krimp- 
en zwelgedrag van het hout. Vergeet u niet voor te boren. 
 

 

Stap 

5 

Voor een fraaie en stabiele afwerking gebruikt u de toplat (alleen verkrijg-
baar voor 180 cm planken).   
 
Hiervoor dient u de messing van de bovenste plank af te zagen. Zorg ervoor 
dat deze plank ca. 15 mm boven de lijst uitkomt. 
 
KLAAR! 
 

 

TIPS 

voor 

poort 

montage 

Gebruik als hulpmiddel voor een gelijkmatige afstand tussen de palen een 
panlat. Bevestig vervolgens de poort met behulp van lijmklemmen. Op deze 
manier heeft u beide handen vrij voor de montage. 
 
In principe moet u alle gaten voorboren. Voor een 5mm schroef adviseren 
we een 4mm boor, voor een 4,5mm schroef een 3 mm boor. De gaten voor 
de stelbouten dienen met een 8 mm boor gezet te worden.  
 
Om de klinken en schilden makkelijker te kunnen plaatsen, adviseren wij het 
cilinderslot reeds voor de montage in het de slotkast te plaatsen.  
 
Om het risico op kromtrekken te reduceren, dient de met de poorten meege-
leverde aanslaglijst of vervangende aanslag boven en onderaan de paal aan 
de slotzijde ter versteviging gemonteerd te worden.   

 

  
 

 
 

 
Met het rabatsysteem maakt u met behulp van losse, eenvoudig in elkaar te zetten onderdelen, met het grootste gemak uw eigen mas-
sieve tuinscherm. Of u nu één rechte wand wenst of juist niveauverschillen wilt creëren, dit systeem biedt oneindig veel mogelijkheden.   
 

 
 
Te combineren met duurzame Bangkirai palen of met moderne aluminium palen. De strakke afwerking met behulp van een toplat geeft 
uw omheining een prachtige structuur. 
 
Uw dealer staat u graag te woord voor meer informatie. 


