Wat is VDM-board?
VDM-board vormt een ondoorzichtige afsluiting met
panelen. Elk paneel bestaat uit 3 gekleurde platen van
polypropyleen, omhuld door een draadnet. De verschillende kleuren zijn combineerbaar in 1 paneel, waardoor je
een patroon kan vormen volgens eigen wens.

VDM-board biedt:
. een 100 % dichte afsluiting
. een modern uiterlijk
. bescherming tegen wind en geluid

Voordelen op een rij:
.
.
.
.

onderhoudsvrij
rot niet
lange levensduur
kleurvast

Afmetingen VDM-board
De breedte is 2000 mm, de hoogte is 1800 mm. Met behulp van de
alu-boardplaat bekomt men een afsluiting die 2 m hoog is. Palen
bestaan uit rechthoekige buizen 60/40 waaraan u-profielen zijn
bevestigd.

Want eigenlijk heeft
niemand zaken met
jouw zaken ...
Zowel thuis als in je bedrijf heb je nood aan privacy. Ook
als je niets te verbergen hebt. Want nieuwsgierige blikken
van buren of toevallige voorbijgangers geven je automatisch een gevoel van onbehagen. Bovendien zijn er jammer
genoeg ook individuen aan wie je liever niet toont dat je
een nieuwe plasma-tv hebt gekocht of dat er waardevolle
producten op je bedrijfsterrein gestockeerd staan. Met
VDM-board creëer je in een mum van tijd een moderne,
onderhoudsvrije en vooral ‘blikwerende’ afsluiting. Want
veiligheid schept gemoedsrust thuis en op het werk.

www.vdm-board.be
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lichtgrijs

VDM-board
Voor ondoorzichtige,
onderhoudsvrije &
duurzame omheiningen
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Paal plaatsen in beton.
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Als het beton hard genoeg is, bout losschroeven, de
panelen omhoog brengen en de 2 andere platen erin
schuiven.
20 mm

Paneel in paal met u-profiel plaatsen.

25 mm
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Onderste plaat in paneel schuiven.
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Paneel wordt vastgezet met zelfborende bout.
Bout gaat door het verticale u-profiel van
de paal en door het horizontale u-profieltje
(u-profieltje met opening naar onder) van het
middelste vak van het paneel.

In te schuiven plaat voor middelste vak: aan de
bovenzijde van de plaat 2 hoekjes afknippen met
een schaar.

Volgende paal plaatsen en vanaf
punt 2 herhalen.
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Bij middelste vak aan iedere zijde een bout plaatsen.
Bout gaat door verticaal en horizontaal u-profiel.
Door het afgeknipte hoekje wordt de plaat zelf niet
doorboord.

