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Modulariteit, design en finesse...

Dankzij de kwaliteit van de extrusie en de robuustheid ervan zijn 
de aluminium planken ontworpen om zich aan alle configuraties 
aan te passen.
Een ruime keuze aan kleuren zal al uw projecten  
tot leven brengen.

Elk project is anders en elke wens 
resulteert in een specifieke en unieke 
configuratie.

Design

Op maat

Product fiche
ALUMINIUM PLANKEN
Het juiste compromis tussen elegantie en robuustheid !
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Welkom

Geachte klant... 
 
Dit informatieblad bevat de essentiële informatie van ons aluminium plan-
kensysteem. 
Wij zullen u helpen om uw project te realiseren. Aarzel dus niet om contact 
met ons op te nemen voor verdere informatie. 
 
 
Onze kantooruren zijn :  
 
Maandag tot donderdag van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 
Vrijdag van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 14.30 
 
Om ons te bereiken per telefoon / mail : 
 
DHK Chatelineau: 071/24.33.50 
DHK Genk : 011/52.36.41 
 
Ons e-mail adres Châtelineau : info@dhk.be 
Ons e-mail adres in Genk : genk@dhk.be 
 
Hoe kan ik een offerte aanvragen of een bestelling plaatsen? 
 
U kunt uw prijsaanvragen of bestellingen sturen naar : 
 
Order.chatelineau@dhk.be op bestelling in Châtelineau. 
Order.genk@dhk.be op bestelling in Genk. 
 
U kunt zich ook registreren op onze E-Shop om uw bestellingen direct te  
registreren.

U kunt toegang krijgen via het volgende adres: https://new.my.dhk.be/ 
U kunt ons terugvinden via onze website www.dhk.be
 
 
 



GROUP
E - S H O P

DHK Genk
genk@dhk.be
011/52 36 41

Schrijf je in op onze
E-shop via deze link: 
https://my.dhk.be/

Onderhoudsvrije, modulaire en 100% recycleerbare aluminium omheiningen.

Het aluminium omheiningssysteem bestaat uit 6 delen:

- Aluminium palen. (70x70mm)
- De aluminium planken. (120x21mm)
- De afwerkingsprofielen voor de planken. 
- Verticale afwerkingsprofielen. 
- Basisplaten.
- Eindkappen voor palen.

De gebruikte legering is «EN AW-6060».

De profielen kunnen worden geleverd in brut of gepoedercoat aluminium. Ter 
herinnering, aluminium is een non-ferro legering, maar het kan snel worden 
aangetast als het brut aluminium wordt blootgesteld aan de weersomstandi-
gheden.

Onze poedercoating is QUALICOAT gecertificeerd.

Dit garandeert een goede weerstand.

ALUMINIUM IN AW-6060

Alloy 6060 biedt een goede weerstand tegen corrosie en is geschikt voor 
decoratief anodiseren. Het wordt vooral gebruikt voor constructies die een 
goede sterkte, een zeer goede oppervlakteafwerking en een goede reactie 
op anodisatie vereisen, zoals profielen voor ramen, deuren, .... Het is ook een 
veel gebruikte legering voor thermische toepassingen.

SAMENSTELLING VAN DE PROFIELEN

Chemische samenstelling
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Fysische eigenschappen

De verschillende referenties

NB: Afwerkingspluggen voor de palen (CSTFC001) zijn ook verkrijgbaar on-
der de referentie CSTFC007.

Artikelen

Aluminium paal
70x70

Verticale
groefafdekking

Plank

Afdekplaat voor 
plank

Voet voor vloer-
bevestinging

120x80
(in staal)

DeelCSTFC006 /

1760 mm
5450 mmCSTFC003 0.204

1760 mm
5450 mmCSTFC002 1.156

2500 mm
1850 mmCSTFC005 0.128

2500 mm
1850 mmCSTFC001 1.951

Beschrijvingen Artikel 
referenties

Gewicht
(kg/m)

Standaard 
lengtesAfbeeldingen

5

4

3

2

1
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Details van de gebruikte profielen

CSTFC006 : Stalen basis
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CSTFC002: Aluminium Plank

CSTFC001 : Aluminium paal
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CSTFC003 : Afwerking planken

CSTFC005 : Verticale groefafdekking



GROUP
E - S H O P

DHK Genk
genk@dhk.be
011/52 36 41

Schrijf je in op onze
E-shop via deze link: 
https://my.dhk.be/

Installatiegids

Het plaatsen van een aluminium  
grondafscheiding

Alvorens een horizontale aluminium omheining te plaatsen, is de eerste stap 
de grondplaten aan de grond te bevestigen. Pas als de palen goed vastzitten, 
kunt u de latten in de schutting plaatsen.

1. Installatie door bevestiging van de platen

De geleverde platen zijn gemaakt van staal en meten 120x80mm met 4 gaten 
van 10mm diameter.

Het is noodzakelijk de plaats van de palen op het beton aan te geven.
Boor een gat met een diameter van 10mm en een diepte van minimum 10cm.
Wij bevelen het gebruik aan van een stang met 8mm schroefdraad, bevestigd 
met een chemisch dichtingsproduct.

Een plaat van 40x40 cm, 40 cm diep voor elke basis is nodig om de stabiliteit 
te garanderen.

U kunt dan uw paal op de basis plaatsen.

Zorg ervoor dat de paal recht is.

Bevestig de paal vervolgens aan uw basis met zelfborende schroeven in de 
groef.

2. Plaatsing van de aluminium planken of strips.

Begin met de planken op lengte te zagen.

Installeer uw startbord door het in de gleuf bovenaan de palen te steken.

Schuif het helemaal naar beneden.

Ga verder met de andere aluminium schuttingplanken tot u de gewenste  
hoogte hebt bereikt.



GROUP
E - S H O P

DHK Genk
genk@dhk.be
011/52 36 41

Schrijf je in op onze
E-shop via deze link: 
https://my.dhk.be/

3. De laatste hand leggen

Als de laatste plank is gelegd, is het tijd om de laatste hand te leggen aan de 
afwerking! 

Om te beginnen installeert u de plankafwerking (CSTFC003) bovenop uw 
laatste plank.

Vervolgens moet u de afdekplaatjes (CSTFC005) op de gleuven aan de zi-
jkant van uw aluminium palen aanbrengen. Deze profielen worden gebruikt 
om de zichtbare groeven van uw palen te verbergen voor een esthetische 
omheining. Om dit te doen, schuift u ze gewoon in de groeven.

Tenslotte kunt u uw palen sluiten door afwerkdoppen (CSTFC007) op elk 
uiteinde te installeren. Dit zal voorkomen dat de binnenkant van de palen te 
zien is.

Gefeliciteerd! U heeft uw eerste aluminium planken schutting voltooid.


