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Installatie instructies Coco Groenschermen met H-40 metallic paal

Benodigd gereedschap:

• Grondboor
• Schep / Schop
• Voorhamer
• (hand) Boormachine met schroefkopbitje
• Zelftappers
• Piketpaaltjes 
• Touw
• Waterpas
• Blokjes hout 

Van tevoren kunnen de palen alvast voorbewerkt worden:

De H-40 profi elpalen dienen aan beide zijden, ca. 10 cm. vanaf de boven kant en ca. 10 cm. vanaf de
onderkant (scherm) voorgeboord te worden met boortje Ø 5 of 6 mm. 
Dit kan gedaan worden in het buitenste omhoogstaande profi el van de paal. (zie foto)

Coco Groenschermen met metalen omlijsting

1. Op de locatie van de te plaatsen schermen moet beplanting verwijderd dan wel verplaatst worden.
Zichtbare hoogte verschillen zoveel mogelijk aanvullen met grond.

2. Bepaal de positie van de eerste paal en sla hier een piket paaltje. Aan het eind van het rechte stuk moet 
een tweede piketpaaltje geslagen worden. Hiertussen een touwtje spannen.

3. De gaten van de palen kunnen geboord worden met een handmatige grondboor of gegraven worden met 
een schop. Diepte van de gaten is ±60cm. De laatste 20 a 30 cm kunnen de palen doorgeslagen worden 
met een voorhamer. De schermen zijn b.v 1,80m hoogte, de palen moeten 80 a 90 cm in de grond staan: 
de palen moeten dus minimaal 2,60m lengte hebben 

4. Om en om worden de palen en de panelen geplaatst. Vanuit de eerste paal wordt het scherm verder uit-
gemeten. De paal uitlijnen met een waterpas en pal tegen het touwtje plaatsen dan wel op de positie van 
het piketpaaltje plaatsen en het touwtje aan de achterzijde van deze eerste paal bevestigen. 

5. Voor de positie van het tweede gat werkt het makkelijk om het eerste paneel eerst tussen de eerste paal te 
plaatsen zodat exact de positie van de tweede paal uit te meten is. 

6. Voordat het eerste paneel gemonteerd kan worden moet eerst het volgende gat geboord zijn. 
7. Eerste paneel kan nu aan de paal gemonteerd worden. Let op: De schermen hebben een boven- en

onderzijde. Deze zijn gemarkeerd met een sticker aan de zijkant. Plaats het scherm tussen de H-40 paal te-
gen de fl ens aan met de voorgeboorde gaten. Schermen kunnen afsteunen op de grond of bijv. 5cm boven 
de grond bevestigen, schermen moeten dan wel tijdelijk ondersteund worden met houtblokjes. Als het sch-
erm juist gepositioneerd is, kan het vastgezet worden. Dit geschiedt d.m.v. het boren van zelftappers vanaf 
de buitenkant van de paal (door de voorgeboorde gaten heen) in het scherm. De boormachine niet te hard 
laten draaien; vast is vast!!!

8. Tweede paal pal langs het paneel plaatsen. Met een voorhamer kan de paal dieper de grond in geslagen 
worden op de juiste diepte tov. bovenkant paneel. 

9. Paneel vastzetten met zelftappers.
10. De voorgaande punten herhalen voor de volgende panelen. Palen goed langs het touwtje plaatsen en de 

panelen loodrecht uitlijnen.
11. Na installatie kunnen diverse klimplanten voor en/of tegen het scherm geplant worden.

Binnen korte tijd is het Coco Groenscherm begroeid!

Succes met het plaatsen en veel plezier met de Coco Groenschermen!

Voorboren palen
in buitenste profi el.


