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Bedankt voor Uw

Vertrouwen!
UW AANKOOP:

Proficiat met de aankoop van uw
hekwerk. In deze handleiding staan
instructies en tips om uw poort en
toebehoren goed en eenvoudig te
plaatsen.
Mocht u onduidelijkheden tegen
komen of heeft u vragen over uw
aankoop en/of de montage hiervan
helpen wij u graag.
U kunt ons bereiken via onze live chat
op de HekwerkDirect.nl of:

TEL: 0900-8212427 (€ 0,50 PER GESPREK)
MAIL: contact@hekwerkdirect.nl

naar HekwerkDirect.nl

Poort en toebehoren

Benodigdheden
Hamer of heikop
Schop / spade
Grondboor
Meetlint
Waterpas
Piketpaaltjes / touw
Ring- / steeksleutel 13

HULP BIJ:
Bij het bestellen en het monteren van
uw poort geldt: “een goed begin is het
halve werk”.
Daarom is het belangrijk dat u van te
voren uw tuin nauwkeurig opmeet
en een ontwerp maakt. Dit opmeten
kunt u doen met een rolmaat, een
waterpas, enkele paaltjes en een bol
touw.
Meer informatie over “hulp bij uw
ontwerp” en het opmeten van uw tuin
vind u op HekwerkDirect.nl

Gereedschap
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Uw ontwerp
LOCATIE BEPALING:

1) Bepaal waar u uw poort wilt
plaatsen.
2) Zorg dat de ondergrond vrij is
van obstakels zoals boomstronken,
bestrating en puin.
3) Indien nodig egaliseer de strook
grond waar u het hekwerk wil
plaatsen.
4) Markeer de plaats waar u de
poortstaanders wilt plaatsen, bijvoorbeeld met een houten paaltje (een
piket) of eenvoudigweg door een
kruis te tekenen. En leg hier direct de
poort bij neer.
TIP: HekwerkDirect.nl heeft deze
handleiding
geoptimaliseerd
voor tablet gebruik zodat u makkelijk extra info vindt op onze site.
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Poortstaanders
PLAATSEN POORT:

7) De grondgesteldheid kan van dien
aard zijn dat het mogelijk raadzaam
is om wat (snel)beton (onder het
maaiveld) te storten.

5) Wanneer u een tuinpoort gaat
plaatsen let u dan op de aangegeven
afmetingen, en de manier van
plaatsen zoals weergeven op de
tekening (zie volgende pagina).

8) Graaf of boor een gat op de juiste
diepte (± 80 cm) waar u de twee
staanders kunt plaatsen. Zorg ervoor
dat het geboorde of gegraven gat niet
te groot is.

TIP: Voor het bevestigen van
scharnierpunten
van
uw
tuinpoortvleugel aan de muurzijde
gebruikt u een muurbevestigingsbeugel.

LET OP: Zorg bij het plaatsen
van de staanders in het gat
dat deze op de goede hoogte en ook
horizontaal en verticaal waterpas
staan.

6) Poortstaanders dienen ± 85 cm in
de grond geplaatst te worden. Wij
adviseren u hierbij een gat te graven
van 30 cm doorsnee, en de staanders
aan te storten met betonmortel. Zo
bent u jarenlang verzekerd tegen een
stabiel staande poort.
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Poortstaanders
PLAATSEN POORT:
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Poort opties
SLOT EN GRONDGRENDEL:

11) De slotkast is monteerbaar op de
kokerpaal (vanaf 30 x 30 mm) van de
poortvleugel.

12) De slotvanger is monteerbaar op
een ronde paal met 60 mm diameter.

13) Grondgrendel is monteerbaar op
de kokerpaal (vanaf 30 x 30 mm) van
de poortvleugel.

Ook trots op uw
hekwerk?
TIP: Maak kans op een kortingsbon van 100 euro! door ons
een foto van het hekwerk dat u
heeft geplaatst te sturen. We stellen
het op prijs als u daarbij ook vertelt
wat uw ervaring met onze service en
producten is.

Doe mee en win!
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