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Een compleet aluminium gecoat palensysteem: 
begin-, tussen-, hoek-, eind- en poortpaal

U kan een volledige omheining plaatsen waarbij u overal identieke palen gebruikt: zowel in 

het begin als in het midden, op de hoek en in combinatie met een tuinpoort. Voor alle types 

schermen en vaste draadpanelen.

Deze gelakte paalsystemen zijn beschikbaar in 2 RAL-kleuren 

RAL 7030 steengrijs en RAL 9005 zwart.

Bij elke paal worden bijhorende zwarte insteekdoppen voorzien.

RAL7030
steengrijs/satin

RAL9005
zwart/satin



I ALUMINIUM paal

I hoogwaardig gelakte afwerking

I 50 mm gleuf

I bijhorende kunststof afdekkappen inbegrepen

I beschikbaar in 2 RAL-kleuren: 
 RAL 7030 steengrijs en 
 RAL 9005 zwart

Met gleuf van 50 mm voor 
alle types schermen en 
vaste draadpanelen.

Wil u lage tuinschermen 
installeren op een bestaand  

muurtje of op beton? 
Met deze uniek ontworpen paalvoet hoeft u onze 

aluminium palen niet in de grond te plaatsen, 
maar kan u ze bovengronds bevestigen.

Wil u een tuinpoort 
installeren?
Kies dan voor onze 
extra stevige poortpaal.

UPROFIEL IN COMBINATIE 
MET POORTPAAL
SECTIE 10 x 10 cm (3,5 mm wand)
LENGTE 270 cm 
KLEUREN RAL 9005 of RAL 7030

BEGIN/EINDPAAL
SECTIE 5 x 10 cm
LENGTE 270 cm 
KLEUREN RAL 9005  
of RAL 7030

HOEKPAAL
SECTIE 10 x 10 cm
LENGTE 270 cm 
KLEUREN RAL 9005 
of RAL 7030

TUSSENPAAL
SECTIE 5 x 10 cm
LENGTE 540*, 320, 270 en 186 cm 
KLEUREN RAL 9005 of RAL 7030 
*540 cm enkel beschikbaar 
in RAL 7030

UPROFIEL AFDEKLAT OF 
VERTREKLAT
SECTIE 2 x 5 (nuttig) x 2 (2 mm wand) cm
LENGTE 210 cm 
KLEUREN RAL 9005 of RAL 7030

50 mm

MULTIFUNCTIONEEL
U-PROFIEL =

VERTREKLAT OF
AFDEKLAAT OF

PROFIEL OP POORTPAAL

TUSSENPAAL
Als u 2 tussenpalen in elkaar 
klikt bekomt u een driewegspunt.
Hiermee kan u vanuit 1 punt 
met 3 schermen vertrekken.

UNIEK
ONTWORPEN

GEGALVANISEERDE

PAALVOET



“De lichte palen 
in aluminium 
zijn een stuk 
praktischer, 
handiger en 

stijlvoller dan 
de ‘oude’ 

oplossingen in 
hout of beton.”

“Geen houten palen die rotten 
in de grond, geen zware 

betonnen constructies waar je 
nooit meer vanaf komt …” 

“Dit is een hedendaagse en 
kwaliteitsvolle oplossing en het ziet 

er bovendien fantastisch uit.”
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