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Lees deze plaatsingsgids aandachtig vooraleer u de werkzaamheden aanvat. Indien de instructies voor de plaatsing niet worden 
nageleefd, vervalt de garantie. 

Omheiningsplanken van composiet zijn niet bedoeld om als structuur gebruikt te worden. 
De omheining is bestand tegen wind tot 120 km/u voor een hoogte van 1840 mm ingebetonneerd en 1240 mm bevestigd op een 
plaat. 

OPSLAG: 
De BOSTON-omheiningsplanken van composiet moeten op een vlak oppervlak worden opgeslagen en wel zo dat ze niet vervormd 
kunnen raken. De planken moeten op de bouwplaats liggen, 48 uur vooraleer ze gemonteerd worden. 

DE 4 BELANGRIJKE PUNTEN DIE IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN

 1.  ZORG ERVOOR DAT DE PALEN GOED ZIJN VASTGEMAAKT  
Bevestig de paal in 50 cm beton of maak hem vast aan een muurtje; neem de plaatsingsinstructies in acht. 

 2.  MAXIMALE HOOGTE VAN 1,2 m OP EEN PLAAT  
Om bestand te zijn tegen wind van 120 km/u moet voor bevestiging op een plaat een maximumhoo-
gte van 1,2 m in acht worden genomen. In zones die aan felle wind zijn blootgesteld, raden wij aan om 
opengewerkte aluminium decorelementen te gebruiken om de impact van de wind op de omheining te 
temperen. 

 3.  DILATATIEVOEG - OP MAAT ZAGEN 
Om een omheiningsmodule in te korten moet u als referentiepunt steeds de lengte van de onderste/bo-
venste gording nemen en de planken/decorelementen aanpassen met 2 cm extra. (1 cm aan weerszijden 
van de gording).

 4.  HOUD REKENING MET DE GROEVEN  
De structuur van de BOSTON-omheining is van gepoedercoat aluminium. Hoewel dit materiaal zeer sterk 
is, kunnen er definitieve krassen op verschijnen als het niet met de nodige zorg wordt gehanteerd. 

GEREEDSCHAP:

• Zwikboor 
• Meetlint
• Elektrische schroevendraaier
• Radiaal- en pendelzaag op een tafel 
• Rol traceerkoord 
• Waterpas 
• Inbussleutel M6

• Slagboor 
• Steekspade 
• Schop
• Kruiwagen
• Emmer 
• Lijnspuitverf 
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De planken moeten op de bouwplaats liggen, 48 uur vooraleer ze gemonteerd worden.
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ELEMENTEN VAN DE BOSTON-OMHEINING 

1. Beschermkap die vastklikt 
2.  Paal 1840 mm om in te betonneren of op een plaat 

vast te maken 
3. Paal 2340 mm om in te betonneren 
4. Bevestigingsplaat 120 x 120 mm + 4 doppen 
5. Afwerkprofiel

6.  Bovenste en onderste gording 
+ 4 verbindingsstukken 

7. Horizontaal decorelement 
8. Verticaal decorelement 
9. Plank van composiet + metalen versteviging 
10. Aluminium plank
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OVEREENSTEMMING HOOGTE OMHEINING/PALEN 

Aantal planken van 
composiet of alumi-

nium 

Hoogte omheining 
in mm

Hoogte paal in mm

Bevestiging op plaat 

12 1800 2340 1840

11 1650 2190 1690

10 1500 2040 1540

9 1350 1790 1390

8 1200 1540 1240

7 1050 1390 1090

6 900 1240 940

Eén horizontaal decorelement vervangt, 
afhankelijk van het model, twee of drie 
planken. 

✔  H: 45 cm = 3 planken 

✔  H:  30 cm = 2 planken 

De palen kunnen d.m.v. een metaalcirkel-
zaag met kleine tanden op maat worden 
gebracht. 



1 - PLAATSING PALEN MET INBEDDING IN BETON 

1 -  Teken met een traceerkoord op de grond waar de omheining  
moet komen, en duid met de spuitbus om de 182 cm aan waar 
de palen moeten komen. Graaf gaten van ongeveer 50 cm 
diep en 40 cm diameter, waarin de palen zullen komen. 

2 -  Plaats de eerste paal en vul met droog beton (1 volume ce-
ment, 2,5 zand, 3,5 grind, 0,5 water) dat u vooraf hebt klaar-
gemaakt. 

3 -  Controleer met een waterpas of alles loodrecht staat. Regel 
de hoogte van de paal ten opzichte van de bodem, zodat hij 
184 cm uitsteekt. Zie “tabel 1” om na te gaan welke hoogte van 
palen overeenstemt met welke hoogte van omheining. 

4 -  Plaatsing van de eerste rij (1 paal + 1 paneel). Positioneer de 
onderste gording op 2 cm van de bodem. Maak het verbin-
dingsstuk dat u vooraf in de paal hebt gestopt, vast. Gebruik 
een inbussleutel M6. 

5 -  Stel de onderste gording horizontaal en op de juiste hoogte in met behulp van een waterpas; draai vervolgens de verbindingsstukken 
d.m.v. een inbussleutel M6 op de paal vast. Voorzie een dilatatievoeg van 5 mm aan weerszijden van elke plank van composiet/alumi-
nium. In geval van een niveauverschil kunt u een afwerkingslijst van de juiste lengte gebruiken om te stutten. 

6 -  Breng de planken van aluminium of composiet aan volgens het gekozen motief. Steek de eerste plank in de onderste gording en herhaal 
dit voor de andere planken. Controleer goed of alle vier de planken van een versteviging van gegalvaniseerd staal voorzien zijn. 
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182,5 cm



7 - Betonneer de tweede paal in. Pas de hoogte en de verticale stand van de paal aan. Ondersteun het geheel met stutten. 

8 - Herhaal deze verrichting. Ga op dezelfde manier te werk en let erop dat u het beton aan de voet van elke paal goed vast aanstampt. 

9 - Controleer vooraleer het beton droog is, nogmaals of de palen in de lijn liggen van het traceerkoord, en pas indien nodig aan. 

10 - Laat het beton minstens 72 uur drogen vooraleer u de plaatsingswiggen en andere stutmiddelen van de omheining weghaalt. 
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2 - PLAATSING VAN DE PALEN OP EEN VLOERPLAAT / MUURTJE (plaat) 
De platen moeten op een betonnen vloerplaat van minstens 20 cm of op een muurtje met volle betonblokken worden bevestigd. Het 
muurtje moet volgens de regels van goed vakmanschap gebouwd zijn. Het is verboden om de platen op een holle houder (holle beton-
blokken) te bevestigen. 

1 - Geef op de vloer/het muurtje met behulp van een koord aan waar uw omheining moet komen. 

2 -  Breng de eerste op de houder te bevestigen plaat aan en zet een punt daar waar de vier bevestigingspunten moeten komen. (Op-
gelet: houd rekening met de richting van de plaat). Als u langs een muur moet beginnen, kunt u een U-vormige rail gebruiken die 
verticaal is vastgebout. 

3 - Boor met de slagboor vier gaten met een diameter van 12 mm. 

4 - Bevestig de plaat met vier roestvrijstalen bouten M10 (niet meegeleverd) en de afwerkingsdoppen. 

5 - Plaats de eerste paal op de as van de plaat. 

6 -  Schroef de voet van de paal vast beneden in de groef, d.m.v. de twee meegeleverde metalen schroeven. Voorboren op een diameter 
van 3,5 mm is noodzakelijk.  
Tussenruimte van ongeveer 15 cm. 

Schuif de tweede paal op een vrije plaat. Positioneer en bevestig de onderste gording tussen de twee palen, als referentie die voor de 
afstand in acht moet worden genomen; duid aan waar de vier bevestigingspunten komen en boor de gaten. Als de tweede plaat en de 
paal zijn vastgemaakt, brengt u de onderste gording voorzien van verbindingsstukken aan, door deze om zijn as te doen draaien en hem 
vast te maken aan weerszijden van de paal; zorg er met behulp van een waterpas voor dat hij perfect horizontaal ligt. Voorzie een speling 
van 2 cm met de bodem. Afstellen kan door middel van een afwerkingslijst van de juiste lengte. 



De decorelementen worden geleverd in een kartonnen doos met daarin: 

✔  2 profielen met doorsnede 21 x 45 mm en lengte 1780 mm.
✔  2 afwerkingslijsten met groeven in lengterichting: 30 of 45 cm afhankelijk van het motief. 

Breng een horizontaal profiel aan en klik het gewoonweg vast op het lipje van de BOSTON-planken van composiet of aluminium. 

Deze decorelementen kunnen op om het even welke hoogte van de omheining worden aangebracht. Om op het decorelement nog plan-
ken aan te brengen, moet u gewoon de laatste planken omkeren en ze omgekeerd op de bovenste gording vastklikken. 
✔ Een decorelement van 45 cm hoog vervangt drie planken
✔ Een decorelement van 30 cm hoog vervangt twee planken

1 -  Rust de bovenste gording aan weerszijden uit met 2 verbin-
dingsstukken van gegoten aluminium; voorzie een speling 
van 3 mm vooraleer u de schroeven met de inbussleutel 
vastdraait. Houd rekening met de richting. 

2 -  Plaats de bovenste gording op de laatste plank of de lijst van 
het decorelement. Steek de verbindingsstukken in de gleuven 
van de paal. Laat een verticale dilatatievoeg van minstens 10 
mm tussen de laatste plank en de bovenkant van de paal. 
Breng vervolgens de paalbeschermkappen aan. 

3 - PLAATSING VAN DE HORIZONTALE DECORELEMENTEN 

4 - PLAATSING VAN DE BOVENSTE GORDINGEN EN PAALBESCHERMKAPPEN 
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Speling van 3 mm 
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De verticale decorelementen worden geleverd in een kartonnen doos met daarin: 

✔  2 profielen met doorsnede 21 x 45 mm; de lengte hangt af van het motief. 
✔  2 afwerkingslijsten met groeven in lengterichting: 45 cm en 30 cm.
✔ 2 gordingen voor boven en onder.
✔ 4 verbindingsstukken van gegoten aluminium.

Het verticale decorelement wordt geleverd met alle bestanddelen die nodig zijn om het tussen twee palen te bevestigen. 

1 -    Bevestig de onderste gording met de verbindingsstukken aan 
elk van de twee palen. Zorg dat hij perfect horizontaal ligt, en 
draai dan de schroeven van de verbindingsstukken vast in de 
palen. 

2 -  Schuif de eerste decorlijst in de onderste gording. 

3 -  Stop een eerste gegroefde afwerkingslijst van  
1764 mm in een van de palen. Schuif het decorelement in de 
groeven van de afwerkingslijsten en van het onderste kader. 
Schuif vervolgens de tweede gegroefde afwerkingslijst erover 
om het decorelement te blokkeren, en tot slot het tweede 
horizontale kaderprofiel. 

4 -  Rust de bovenste gording aan weerszijden uit met 2 verbin-
dingsstukken van gegoten aluminium; voorzie een speling van 
3 mm vooraleer u de schroeven met de inbussleutel vast-
draait. Houd rekening met de richting.

5 - PLAATSING VAN DE VERTICALE DECORELEMENTEN
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HOEKPALEN 

AFWERKINGSLIJSTEN 

VERLICHTING IN OPTIE 

Elke paal wordt standaard geleverd met H-profiel. Om een standaardpaal van type H om te vormen tot een hoekpaal van type L, hoeft u 
alleen de afwerkingslijst naar de ernaast liggende zijde te verplaatsen. 

Breng de afwerkingslijsten (lengte 1840 mm) aan op de eerste en laatste paal van de omheining. Snijd de afwerkingslijst af op de hoogte 
van de palen. 

De BOSTON-omheining kan worden verlicht met LAKKA-spots 100 x 100 x 100 mm – die als wandlamp uitsluitend op aluminium planken 
aangebracht kunnen worden. Voeding 220V – Bedrading te voorzien in de palen en een aluminium plank (gat van 15 mm diameter boren)  
met aftakkast op de grond. 
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7 - ONDERHOUDSTIPS 

DE BOSTON-OMHEININGSPLANKEN VAN COMPOSIET 

De FIBERDECK®-omheiningsplanken van houtcomposiet hebben geen specifieke bescherming nodig.
Wij raden aan om de omheiningsplanken twee keer per jaar met water en een borstel schoon te maken door te borstelen in de lengte-
richting van de planken. 
• Voor krassen of hardnekkige vlekken kunt u een borstel van messing gebruiken 
•  Afhankelijk van de blootstelling van de omheining en de schommelingen van vochtigheid en temperatuur kunnen de planken van hout-

composiet lichtjes gedeeltelijk overlappen. De maximale tolerantie per strekkende meter bedraagt 5 mm. Doordat per drie planken 
metalen verstevigingen voorzien zijn, blijft dit effect beperkt. 

DECORELEMENTEN, PALEN, AFWERKINGSLIJSTEN en ALUMINIUM PLANKEN 

Deze elementen zijn van gepoedercoat aluminium; ze zijn met epoxyverf bedekt en roesten dan ook niet. Ze kunnen met courante 
schoonmaakproducten worden schoongemaakt. Na het afwassen moet u ze met zuiver water zonder additief spoelen. Gebruik nooit 
alkalische of zuurhoudende producten, schuursponsen, noch schuurmiddelen in het algemeen. 

Kleine krassen kunnen met een retouchekit worden hersteld (ref.: 1036)

6 - AANBEVELINGEN 

✔  In zones die aan felle wind zijn blootgesteld, raden wij aan om opengewerkte aluminium decorelementen te gebruiken om de 
impact van de wind  
op de omheining te temperen. 

✔  Om een omheiningsmodule in te korten moet u als referentiepunt steeds de lengte van de onderste/bovenste gording nemen 
en de planken/decorelementen aanpassen met 2 cm extra. (1 cm aan weerszijden van de gording)
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