
Montage instructie met Elephant palen: 
De blinde beslagsets kunnen exact in het midden van de paal geschroefd worden (beslag met ronde gaten boven zie fig. 2A), 
ter hoogte van de bovenhelft van de aluminium ligger. Het kunststof kapje laat zich eenvoudig door midden breken, zodat het 
rechthoekige gedeelte van het beslag in de bovenhelft van de aluminium ligger geschoven kan worden. 

Neem de hart op hart afstand (fig.1) van de aluminium dwarsliggers van het scherm over op de WPC/aluminium paal. Schroef  
het Elephant L-beslag, met de M4x35 houtschroeven, ter hoogte van de afgetekende plaatsen op de paal. Let hierbij op dat  
het uiteinde van het L-beslag 5 mm naar binnen wordt geplaatst. Bij gebruik van aluminium paal dient u de schroefgaten in  
het aluminium 3 mm voor te boren. 

Zorg er voor dat het L-beslag in spiegelbeeld op de volgende paal komt (Fig.2B). Monteer het scherm, met de M4x20 
metaalschroeven, door eerst dóór de aluminium dwarsligger en dan door de WPC lamel te schroeven. Schroef het bovenste 
L-beslag volledig vast op de paal. De middelste en onderste L-beslagen dienen iets losser op de paal geschroefd te worden 
in de onderkant van de ovale gaten om de lichte lengtewerking van de WPC lamellen van het scherm op te vangen.
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Gebruik voor montage alleen Elephant beslag
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Reclamatie: Uitsluitend en onvoorwaardelijk alleen op productiefouten van 
het materiaal. Op reeds gebruikt, bewerkt en/ of verwerkt materiaal waarop 
productiefouten waarneembaar zijn, kan niet gereclameerd Worden. Reclamatie is 
nooit van toepassing op oneigenlijk gebruik of foutief toepassen van het materiaal. De 
zeer hoge kleurvastheid van Elephant Composiet heeft t.o.v. hout het grote voordeel 
dat het niet vergrijst, echter lichte veranderingen van kleur als gevolg van UV-straling en 
andere weersinvloeden c.q. vuilaanslag is mogelijk. Zet- en drukfouten voorbehouden. 
10 jaar garantie op normaal gebruik, mits correcte uitvoering van de leginstructie zoals 
omschreven.
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