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Beton kan ook ... mooi zijn !

EEN SCHUTTING VOOR HET LEVEN.

Since 1987

PLA
ATSIN G M O G ELIJ K
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Gemakkelijk hanteerbaar en te plaatsen:
•	 lengte	plaat	=	2	m
•	 hoogte	per	40	cm	stapelbaar
•	 gewicht	±	65	kg

Al	onze	motieven	geven	u	de	mogelijkheid	met	verschillende	hoogten	
te	werken	alsook	de	schutting	aan	de	bovenzijde	uit	te	voeren	met
•	 rechte	plaat
•	 boogplaat	(niet	voor	alle	modellen)
•	 afdeklat

Europark 2002 • 3530 Houthalen
Tel.: 0032 (0)11-340 850
Fax: 0032 (0)11-340 851
info@baj.be • www.baj.be
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B E T O N B E T O N

  Gekleurd in de massa:

De	producten	zijn	niet	alleen	ingekleurd	aan	de	oppervlakte,	maar	zijn	in	de	massa	
gekleurd.	Deze	kleuring	heeft	als	voordeel	dat	voor-	en	achterzijde	steeds	identiek	
dezelfde	kleur	bezitten.

Motief aan 1 zijde:
Elke	plaat	vertoont	slechts	aan	1	zijde	het	motief,	de	achterzijde	is	vlak.	
Als	u	het	motief	toch	aan	beide	zijden	wil,	dan	kan	dit	door	2	platen	naast
elkaar	te	plaatsen,	in	één	zelfde	paal.		Op	deze	manier	is	het	ook	mogelijk	om
beide	zijden	met	apparte	structuur	en	kleuren	uit	te	voeren.	

Speciale harsafwerking:
De	harsafwerking	kan	u	naar	eigen	inzicht	zelf	aanbrengen	en	dit	1	x	om	de	4	à	5	jaar.
Dit	heeft	de	volgende	voordelen:
•		een	beschermlaag	creëren	waardoor	de	structuur	nog	beter	tot	uiting	komt
•		zowel	bij	droog	als	nat	weer	dezelfde	volle	kleur	behouden
•		de	hars	vormt	een	waterafstotende	laag	zodanig	dat	er	veel	minder	snel	mos	kan		
	 ontstaan
Wanneer	men	de	behandeling	doet,	gaan	ze	makkelijk	25	à	30	jaar	mee.

U kan voor deze harsafwerking ook een spuittoestel bij BAJ verkrijgen.

Vermits	elke	plaat	voorzien	is	van	wapeningsijzer	vervult	uw	schutting	niet	enkel	
een	decoratieve,	maar	dus	ook	een	preventieve	rol	!

Open :
ma-do  :  8-17u30 • vrij : 8-17u00 (afhalingen tot 16u30)
ma-vrij :  8-17u00 (november tot maart) (afhalingen tot 16u30)
za  : 9-11u30  (zomer) (in winterperiode, website raadplegen 
Gesloten op zon- en feestdagen.
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Plaatsing mogelijk
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Afmetingen voor een hout-  of steenmotiefplaat

Dubbelzijdig: 2 afzonderlijke platen 
met de rug tegen elkaar in één paal 
geplaatst. Op deze manier kan  
men kiezen voor 2 verschillende  
structuren.

Enkelzijdig Dubbelzijdig

Betonnen treinbiels
L x B x H
1,20 x 20 x 12

“Vlechtwerk”donkerbruin“Romeins” gebroken wit

“Rustique” grijs “Maxi stone” gebroken wit“Linea” antraciet “Nordic” grijs

30 x 30 cm
Steen plaatsen zodat
de paal niet weg zakt

Draadpalen in verschillende hoogten
Draadhoogte: 1,02 - 1,22 - 1,52 m
= Afsluithoogte: ± 1,20 - 1,40 - 1,80 m

Palissade-rand recht (8 cm dik):
- zwart: 55 cm x 25 cm (H)
- zwart: 55 cm x 35 cm (H)
-  zwart: 55 cm x 50 cm (H)  

“Elegant” zandkleur“Solide” antraciet “Steenmotief” reliëf  lichtbruin

Boordsteen
- 1,00 m  x 15 cm H, 5 cm dikte  
- 1,00 m  x 20 cm H, 6 cm dikte
- 1,00 m  x 30 cm H,  6 cm dikte
- 1,00 m  x 20 cm H,  10 cm dikte
- 1,00 m  x 30 cm H,  10 cm dikte

Maaiboord
naturel 0,50 x 0,15 x 0,20
bruin/zwart 0,50 x 0,15 x 0,20

“Steenmotief” vlak gebroken wit

Afdeklat

“Firenze” gebroken wit

TOELICHTING:
Onze standaard 
betonkleur is gebroken 
wit (wordt gemaakt 
met lichtkleurige 
grondstoffen)

“Murano” crèmekleur “Woodox” grijs
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De tijd van saai grijs beton is definitief voorbij !		

Deze fraaie betonplaten zijn er in verschillende standaardkleuren en in diverse 
uitvoeringen, gaande van verschillende steenstrucuren tot een houtmotief in reliëf en in 
verschillende modellen. Alzo is er een haast onuitputtelijke combinatie en bouwvorm 
mogelijk. Zo kan een ieder naar eigen smaak de gepaste schutting of afboording realiseren.
Tevens kunnen deze materialen gebruikt worden voor vb. tuinhuizen, carport, garages, 
grondkeringen. 

NieuwNieuw

Model “Woodox” gebroken witModel “Woodox” grijs

Model “Woodox” Antraciet

Ons creatief resultaat...           anno 2016

Model “Woodox” grijs

Woodox	kan	best	omschreven	worden	als	de	verfijnde	uitvoering	
van	het	‘Solide’	model	(schuine	planken).	
Het	Woodox	model	geeft	uw	schutting	zonder	meer	een	rustige	
en	natuurlijke	houtlook.
Verkrijgbaar	in	elke	kleur,	recht	vanboven	of	met	een	afdeklat
als	afwerking.	

Beton, een synoniem voor: duurzaam, budgetvriendelijk,                    beperkt onderhoud, bestand tegen vandalisme
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Model “Murano” gebroken wit

Model “Murano” AntracietModel “Murano” grijs

Ons creatief resultaat...           anno 2016
NieuwNieuw

Model “Murano” 
crèmekleurig

Model “Murano” Grijs

Murano	is	een	speels	model	dat	in	elke	tuin	op	en	top	tot	
zijn	recht	komt!	‘Je	kan	ernaar	blijven	kijken’	vertelt	men	
wel	eens.	
Wie	kiest	voor	wat	speelse	moderniteit	kiest	voor	Murano	!

Dat een tuinafspanning buiten functioneel, ook best mooi 
mag zijn, bewijst ons gamma structuurbetonplaten. 
Deze creaties zijn uitermate geschikt voor een creatieve 
opbouw van tuinschuttingen, grondkeringen, carports, 
garages, windschermen, enz... 
Door het robuuste uiterlijk kan dergelijke schutting ook een 
preventieve rol vervullen. 

Beton, een synoniem voor: duurzaam, budgetvriendelijk,                    beperkt onderhoud, bestand tegen vandalisme
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Model “Firenze” gebroken wit, onderste plaat grijs

Model “Firenze” grijs met afdeklat

Model “Firenze” gebroken wit

Model “Firenze” gebroken wit

Model “Firenze” gebroken wit

Beton kan ook... mooi zijn !

Dit	model	doet	zijn	naam	alle	eer	aan:	eenvoudig,	sierlijk,	strak,	elegantie	troef
en	past	in	elke	tuin.	Tuin	en	schutting	komen	hierdoor	prachtig	samen.	
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Model “Nordic” crèmekleur

Model “Nordic” grijsModel “Nordic” grijs

Model “Nordic” antraciet

Een schutting voor het leven.
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Deze	samenstelling	van	fijne	laagjes	stenen	zorgt	voor	een	
subliem	resultaat	en	kan	aan	de	bovenzijde	met	rechte	of	
gebogen	panelen	afgewerkt	worden	of	met	afdeklat.

Model “Rustique” gebroken wit

Model “Rustique” zandkleur

Model “Rustique” antraciet 

Model “Rustique” grijs

Model “Rustique” gebroken wit

Model “Rustique” grijs gebruikt als grondkering

Beton kan ook... mooi zijn !
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Model “Maxi Stone” gebroken wit

Model “Maxi Stone” antraciet

Model “Maxi Stone” grijs

Model “Maxi Stone” antraciet

Model “Maxi Stone” grijsModel “Maxi Stone” gebroken wit

9Een schutting voor het leven.



Dit	model	kan	in	elke	tuin	tot	zijn	recht	komen!
Als	eindplaat	kan	u	kiezen	uit		rechte	of	gebogen	panelen	of	een	afdeklat.

Model “Linea” zandkleur Model Linea Grijs

Model “Linea”  gebroken wit

Model “Linea” antraciet

Model “Linea” grijs

Model “Linea” antracietModel “Linea” antraciet

10 Beton kan ook... mooi zijn !



Ook deze structuur geeft een steenstructuur weer die de beton
een uitstraling geeft alsof het een gemetselde muur is uit vroegere tijden.		

Zeker	in	combinatie	met	ons	standaard	kleurenpalet	kunnen	hiermee	weer	verrassende	resultaten	verkregen	worden.

Als	eindplaat	kan	u	gaan	kiezen	uit	3	mogelijkheden.	Ofwel	kiest	u	de	rechte	uitvoering,	de	afgeronde	boogplaat	of	
een	afdeklat	die	het	geheel	een	perfecte	afwerking	geeft.		

Model “Romeins verband”  antraciet

Model “Romeins verband” gebroken wit

Model “Romeins verband” grijs

Voor	verdere	inlichtingen
staan	wij	steeds	graag	tot	uw	dienst.Model “Romeins verband”  zandkleur

Een schutting voor het leven.

Model “Romeins verband” antraciet

Model “Romeins verband” zandkleur

Model “Romeins verband” gebroken wit
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Klassiek en toch eigentijds, zo kan het vlechtwerkmodel het best omschreven 
worden.		
Een	heel	bijzonder	effect	verkrijgt	deze	structuur	door	een	prachtige	afwisse-
ling	van	schaduw	en	licht.		Het	vlechtwerkmodel	kent	een	waaier	van	moge-
lijkheden,	die	uw	schutting	de	nodige	uitstraling	geven.	

Als	eindplaat	kan	u	kiezen	uit	3	mogelijkheden.	Ofwel	kiest	u	de	rechte	uit-
voering,	 de	 afgeronde	 boogplaat	 of	 de	 afdeklat	 die	 het	 geheel	 een	 perfecte	
afwerking	geeft.

Model “Vlechtwerk” zandkleur met donkerbruine palen

Model “Vlechtwerk” anctraciet

Model “Vlechtwerk” lichtbruinModel “Vlechtwerk” lichtbruin 
met donkerbruine palen

Voor	verdere	inlichtingen
staan	wij	steeds	graag	tot	uw	dienst.

Model “Vlechtwerk” zandkleur 

Model “Vlechtwerk” lichtbruin

Model “Vlechtwerk”
anctraciet

Beton kan ook... mooi zijn !



Model “Vlechtwerk” lichtbruin

Dit	model	kenmerkt	zich	door	de	
decoratieve	dieptegang	van	het	
houtmotief	in	reliëf.		

De	bovenkant	kan	afgewerkt	worden	
met	een	rechte	plaat,	een	afgeronde	
plaat	of	een	afdeklat.

Voor	verdere	inlichtingen
staan	wij	steeds	graag	tot	uw	dienst.

Model “Elegant” gebroken wit

Model “Elegant” antraciet

Model “Elegant” grijs

Een schutting voor het leven. 13

Model “Elegant” lichtbruin



Door	 middel	 van	 hun	 eenvoudig	 karakter	
passen	al	deze	modellen	in	elke	tuin.	
Zoals	de	naam	al	duidelijk	maakt,	geven	de	
betonplaten	in	steenmotief	het	effect	weer	
van	metselwerk.

Ons	assortiment	platen	met	houtmotief	laat	u	de	keuze	tussen	verschillende	
uitvoeringen.	Het	hier	voorgestelde	model	“Solide”	geeft	een	vlak	effect	weer	
van	massieve	planken.		Alle	modellen	kunnen	gebruikt	
worden	 in	 combinatie	 met	 de	 betonplaten	 in	 bak-
steenmotief.	 Omwille	 van	 de	 estetisch	 verantwoorde	
structuur	en	de	kleurtint	bieden	zij	u	gegarandeerd	een	
unieke	constructie.

Beton,	een	synoniem	voor:	
duurzaam,	budgetvriendelijk,	beperkt	onderhoud,	
bestand	tegen	vandalisme

Model “Solide” grijs

Tuinhuis Model “Solide” gebroken wit

Model “Solide”+ steenmotief  antraciet

Model “Steenmotief” donkerbruin Model “Solide” lichtbruin

Model “Solide”  zandkleur

14 Beton kan ook... mooi zijn !



dubbele draaipoort “Modeno” dubbele draaipoort “Trento” dubbele draaipoort “Crosso”

Wij breiden ons gamma uit met 3 types draaipoorten: 
• Modeno • Trento • Crosso

Met	 de	 Styx	 draaipoorten	 komt	 BAJ-Beton	 tegemoet	 aan	 de	 eisen	 van	 de	 moderne	 consu-
ment.	 Door	 de	 vulling	 van	 de	 poorten	 blijft	 de	 privacy	 optimaal	 gewaarborgd.	 Het	 robuuste	
kokerframe	geeft	de	poort	een	stevig	en	stijlvol	aanzien.	De	Styx	poorten	zijn	voorzien	van	een	
RVS	insteekslot.	De	regelbare	180º	scharnieren	maken	het	
mogelijk	om	de	poort	zeer	nauwkeurig	af	te	stellen.	Naast	
de	 diverse	 standaard	 uitvoeringen	 is	 het	 mogelijk	 om	 de	
Styx	draaipoorten	op	maat	te	leveren.	Om	doorkijk	te	voor-
komen	kunnen	speciale	L-lijnen	worden	bijgeleverd	die	op	
de	poortpaal	of	kopstijl	kunnen	worden	gemonteerd.	Ook	
plaatsing	van	een	styx	draaipoort	kan	door	onze	diensten	
gebeuren.

OPENLUCHT

SHOWPARK
OPENLUCHT

SHOWPARK

15

Verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

Volgende	kleuren	zijn	bij	ons	te	bezichtigen	:
•	RAL	7045	(grijs)	•	RAL	7016	(antraciet)	•	RAL	7047	(gebroken	wit)	•	RAL	9005		(zwart)

Een schutting voor het leven.

enkele draaipoort “Crosso”

enkele draaipoort “Trento”

enkele draaipoort “Modeno”
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Dat	een	tuinhuisje	of	garage,	buiten	functioneel,	
ook	best	mooi	mag	zijn,	bewijst	ons	brede	gamma	betonplaten.	

Model “Solide” zandkleur

Tuinhuis met houten ramen en deuren + terras

Houtscherm 
verticaal

Houtscherm horizontaal Houtscherm Tand Groefsysteem + verstevigde plaat

Beton,	al	dan	niet	gekleurd,	in	combinatie	met	hout-	
schermen	is	ook	1	van	de	mogelijkheden	bij	BAJ-BETON.	
Wie	toch	liever	verkiest	voor	natuurlijk	hout	gaat	met	
deze	oplossing	zeker	tevreden	kunnen	zijn.

NieuwNieuw
Ramen en deuren in hout, ook leverbaar !Ook houtbeschermingsproducten verkrijgbaar !



De	tijd	van	saai	grijs	beton	is	definitief	voorbij.	
Een	uitgebreid	kleurenpalet	alsook	de	keuze	tussen	steen-	of	houtmotief	geeft	uw	creativiteit	volledig	de	vrijheid.	
Zokan	een	ieder	naar	eigen	smaak	en	mogelijkheden	de	gepaste	ruimte	realiseren.	
	

Tuinhuis “Solide” gebroken wit Tuinhuis “Nordic” 

Beton,	een	synoniem	voor:	duurzaam,	budgetvriendelijk,	beperkt	onderhoud,	bestand	tegen	vandalisme

Carport met “vlechtwerk” 
gebroken wit

Tuinhuis met muur  in “Rustique” grijs

Beton kan ook... mooi zijn !

Volledige zelfbouwpakketten verkrijgbaar! (inclusief dak, hout, ramen en deuren)

Volgende	uitvoeringen	mogelijk	verkrijgbaar	in	verschillende	maten:

Houtmateriaal voor de dakconstructie (muurplaat & bruggen) alsook het hout voor afwerking  
(klikplanken,..) kunnen door ons voorzien en eventueel geplaatst worden.

Profielplaat:	
•	niet	geïsoleerd
•	geïsoleerd

Golfplaat: 
•	niet	geïsoleerd

Dakpanplaat:	
•		niet	geïsoleerd
•		met	vochtabsorberende	doek
•		geïsoleerd

17

“Vlechtwerk” antraciet met carport



Buiten	de	betonplaten	die	gebruikt	kunnen	worden	als	grondkering,	vindt	
u	onder	de	ruime	creatie’s	van	BAJ	Beton,	palissadeboorden	en	betonnen	
treinbielzen.		Bij	het	ontwerpen	van	uw	tuin	kunnen	deze	betonproducten	
u	zeker	op	originele	ideeën	brengen.		Dankzij	hun	veelzijdige	keuze	in	kleur	
en	motief	kan	elke	constructie	gerealiseerd	worden.

Grondkering “Romeins verband” antraciet

Treinbielzen als grondkering

Model “Romeins verband” lichtbruin,
als grondkering

Verstevigde plaat

Verstevigde plaat, als grondkering te gebruiken

Onze	ontwerpen	stralen	de	aandacht	uit	dewelke	er	gegeven	is	aan	het	esthetische	uitzicht	
en	de	levensduur.	Dit	komt	zeker	tot	zijn	recht	in	een	kleurrijke	omgeving	zoals	bijvoorbeeld	
in	een	bloementuin.

Trap van biels

Voor	verdere	inlichtingen
staan	wij	steeds	graag	tot	uw	dienst.

Grondkering “Romeins verband” antraciet

Grondkering “Rustique” grijs

Compostbak
Ideaal	om	uw	tuinafval	te	composteren!

Composthoek 2x2, verschillende hoogten verkrijgbaar

18 Beton kan ook... mooi zijn !



Richtlijnen voor het plaatsen van een decoratieve schutting

Hoogtebepaling als start
1) De eerste paal dient u op de gewenste plaats en de juiste afsluit-

hoogte in de grond te plaatsen en vast te zetten met stabilisatie  
(zie volgende titel ‘stabilisatieverwerking’). (Afbeelding 1)

2) Op het einde van de afsluitingsmuur gaat u een profiel (=houten 
rechte balk) loodrecht op de grond plaatsen en vast zetten met 
schoor-steunplank. (Afbeelding 3)

3) Met potlood trekt u een streepje op de eerste paal en dit op een 
hoogte van 40 cm (gemeten vanuit onderkant gleuf). (Afbeelding 2) 

 Met behulp van een waterpasdarm of lazer wordt deze hoogte over-
gehaald op het profiel en kan er een 1ste koord bevestigd worden ter 
hoogte van het afgetekende streepje. Zo kan u op een snelle manier 
elke onderste plaat op dezelfde hoogte plaatsen.

 Tip: vooraleer definitief de verdere plaatsing aan te vatten, eerst 
onder de 1ste koord meten over de hele lengte. Dit ter controle dat 
de onderkant van de 1ste plaat overal minstens een aantal cm in de 
grond zit (zeker niet boven de grondslag). Indien nodig de 1ste koord 
hoger of lager plaatsen.

Stabilisatieverwerking.
4) Stabilisatie is nodig om de palen vast te zetten in de grond (goed 

aandammen met bv. een houten stamper). (Afbeelding 4) 
 Stabilisatie = zand + kiezel met een beetje cement (aan 100 à 150 kg 

cement per m3 stabilisatie). Deze stabilisatie is ook verkrijgbaar in 
zakken van 40 kg bij BAJ-BETON. Er wordt in normale omstandighe-
den rekening gehouden met anderhalve zak stabilisatie per paal. 
Voor het verwerken van de zakken schudt u 1 zak uit in een kruiwa-
gen en doet u er een schop cement bij. Hierna voegt u nog 1/2 zak 
stabilisatie toe. De gehele kruiwagen goed onder mekaar mengen, 
in het gat rondom de paal storten en goed aandammen.

Vervolg van de plaatsing.
5) Nu de onderste koord op de juiste hoogte gespannen is, gaat u een 

2de koord op de paal + profiel bevestigen en dit op een hoogte gelijk 
aan een veelvoud van 40 cm op bv. 1,60 m of 2,00 m hoogte. (Afbeelding 3) 

 De 2de koord heeft als doel om de palen op de juiste hoogte te 
plaatsen maar ook om zijdelings de palen op een rechte lijn vast te 
zetten in de grond. Deze 2de koord is ook een controle of de platen op 
een rechte lijn staan.

6) Op 2 meter vanuit de gleuf van de vorige paal wordt nu een gat 
gegraven om daar de volgende paal in te kunnen plaatsen. De diep-
te van het gat kan direct bepaald worden d.m.v. de onderste koord  
= bv. 95 cm bij 2 m gleufpalen (40 cm gleuf + 55 cm voet). (Afbeelding 5)

 Tip: Bij zeer zachte ondergrond legt je best een steen of stuk klinker 
onder de paal om het wegzakken tijdens de plaatsing te voorkomen.

7) Vervolgens gaat u ± 30 cm en 1,70 m gemeten vanuit de gleuf rich-
ting de volgende paal, een tegel/klinker zeer stevig plaatsen op ± 38 
cm onder de onderste koord. Deze tegel zorgt ervoor dat de platen 
die u op elkaar plaatst niet in de grond wegzakken. (Afbeelding 5)

 Nu kunnen de platen op elkaar geplaatst worden. OPGELET! Wel in-
dien nodig de braam van de platen verwijderen d.m.v. spade of slijp-
schijf. Als u nu 3 à 4 platen op elkaar hebt geplaatst gaat u de vol-
gende paal schuin in het gat plaatsen en vervolgens tegen de platen 
aanduwen. (Afbeelding 6) 

 Deze paal kan u nu langs de zijkanten richten d.m.v. de 2 koorden, 
alsook op de juiste hoogte plaatsen d.m.v. de bovenste koord. 

 (Afbeelding 6)
 Tip: De Bovenste koord hangt u best op ooghoogte en dit best in een 

veelvoud van 40 cm (= hoogte 1 plaat). Vervolgens dient u op elke 
zijkant van de paal een potloodstreepje te trekken, ook op dezelfde 
hoogte als die van de bovenste koord. Dit potloodstreepje dient om 
bij plaatsing elke paal op dezelfde hoogte te zetten. Pas dan mag 
je de paal vast zetten met stabilisatie. Het opvullen met stabilisatie 
dient tot onderkant van de onderste plaat te gebeuren. Enkel indien 
er een dakmontage voorzien is, kan u een ijzer in de palen steken 
in de daarvoor voorziene uitsparing in de paal. (ijzers zijn verkrijg-
baar bij BAJ-BETON). Dit dient wel te gebeuren vooraleer u de laatste 
plaat in de palen schuift.

8) Handelingen 7 en 8 herhalen tot op het einde van de hele afsluiting. 
Als de muur 3 à 4 platen hoog geplaatst is dient u de volgende pla-
ten (indien deze er zijn) langs de bovenzijde van de paal in te schui-
ven m.b.v. een stelling. (Afbeelding 6)

Werken met hoogteverschillen.
9) Indien het terrein niet waterpas ligt kan de muur mogelijk in ver-

schillende hoogten (trapsgewijs) worden geplaatst. Het niveauver-
schil kan gemaakt worden door aan 1 zijde van de onderste plaat 
de hoogte van de trap (bv. 10 cm) uit te slijpen over een breedte van  
4 cm, hierdoor zakt de plaat dieper dan het voorgaande element.  
U neemt best niveauverschillen van 10cm of veelvouden hiervan.

 

 Om een trap omhoog te maken slijpt u uit het voorgaande element 
aan de zijde waar de verhoging dient te gebeuren ook weer de ge-
wenste hoogte (bv. 10 cm) uit de onderste plaat waardoor u de paal 
hoger kan zetten dan de voorgaande paal. Hierdoor gaat het volgen-
de element automatisch hoger staan dan het voorgaande element.

 Opgelet!: Elk element dient waterpas gezet te worden!
AFWERKING: Uitregelen van de platen waar nodig
10)  Als u nu horizontaal over de platen kijkt, kan het zijn dat de platen
 niet mooi op 1 rechte lijn staan. Je kan d.m.v. een hefboom (bv. hou-

ten brug op zijn hoge kant) onder een element te plaatsen het ge-
heel aan de zijkant omhoog duwen zoveel als nodig is. Ook kan u het 
element indien nodig laten zakken door de steen waarop de platen 
zijn geplaatst naar beneden te kloppen.

AFWERKING: Platen opspieën, opvoegen en harsen
11) U dient de platen nu op te spieën in de paal m.b.v. dunne houten 

blokjes om de platen recht boven elkaar te krijgen. Het opspieën 
gebeurd normaal langs 1 zijde (achterzijde). Hierna dienen de pla-
ten opgevoegd te worden met voegmortel en vervolgens worden de 
houten blokjes ook weggenomen. (Afbeelding 7)

12) De platen moeten ook in de langsrichting (horizontaal) opgevoegd 
met dezelfde voegmortel. (Afbeelding 7)

13) Eens dit alles uitgevoerd is en de mortel voldoende uitgehard kan je 
de hars-/vernislaag erop aanbrengen.

 Opmerking: Een hobbel en/of bobbel + licht beschadigde platen/
palen kunnen altijd voorkomen, deze beschadigingen kunnen altijd 
bijgewerkt worden met de voegmortel. Eens de afsluiting volledig 
is afgewerkt en dus ook behandeld met de hars ziet u er immers 
niets meer van. Indien er gekozen wordt voor het motief aan 1 zijde 
(= enkelzijdig) is enkel de motiefzijde van belang, de achterzijde is 
ondergeschikt.     

VEEL SUCCES!

OPGELET! 
Bepaalde motieven dient men via onderstaande richtlijnen te plaatsen.
• ELEGANT: 
 Zonder boog: Elke plaat met de dikke kant naar boven plaatsen. 
 Met de boog: Elke plaat met de dikke kant naar beneden plaatsen.
•  LINEA: Waar de platen aan mekaar grenzen (op mekaar komen) 

moet er een dikke strip aansluiten op een dunne strip.
•  ROMEINS VERBAND:
 Elke plaat om en om plaatsen zodat de grote stenen niet telkens op 

dezelfde plaats terugkomen in het paneel.
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