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SCHUTTINGSHOP.EU

Stijlvol

KUNSTSTOF BUITENPRODUCTEN:

Duurzaam, stijlvol
en onverwoestbaar!
Kunststof is door zijn wind- en waterdichte kwaliteiten erg
geschikt voor buitengebruik. Omdat het materiaal daarnaast
niet ontvankelijk is voor weersinvloeden, vormt het in veel
gevallen een ideaal alternatief voor hout.
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Schuttingshop.eu combineert
de expertise van productiebedrijf
Polytech Kunststoffen met
innovatieve toepassingen.
Haar specialisme ligt in het
afschermen van tuinen, het
afrasteren van weilanden en de
voortdurende ontwikkeling van
haar producten. Van de juiste
inkoop en verwerking van de
grondstof tot een kwalitatief
hoogwaardig product; door
ketenbewaking van het complete
proces, biedt Schuttingshop.eu
een compleet pakket aan.

Duurzaam
Door te kiezen voor kunststof,
kiest u voor een langere levensduur en onderhoudsvrij gebruik.
Daarom vertaalt de duurzaamheid
zich bij Schuttingshop.eu in een
productgarantiecertificaat. Door de
expertise van Polytech Kunststoffen
hanteert Schuttingshop.eu een
ecologische cradle to cradle werkwijze, waarbij restmateriaal wordt
gerecycled tot kostbare grondstof.
Zo komen we tot een milieuvriendelijk productieproces en
een oneindige levensduur.

Natuurlijk is de uitstraling ook
belangrijk. Daarom zijn onze
producten uitgevoerd in stoer,
stijlvol antraciet; een neutrale en
tijdloze kleur die niet overheerst
in de tuin. Door de subtiele houtnerfstructuur maken de producten
van Schuttingshop.eu op een
natuurlijke manier deel uit van
de omgeving. Zo zijn de producten
geschikt voor moderne, maar ook
klassieke tuinen.

Gebruiksgemak
Schuttingshop.eu levert
standaardmaten die ter plekke
kunnen worden opgebouwd, of
maatwerk op aanvraag.
Dat maakt een snelle montage
mogelijk, waarbij u altijd precies
weet wat u krijgt. Omdat we alles
in eigen huis laten vervaardigen,
kunnen andere maten altijd
in overleg worden geleverd.
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Het productieproces
uitgelicht

SCHUTTINGSHOP.EU

Granulaat
Silo

Extruder

Kalibreerstraat

Trekbank

Vormmatrijs

Afkortzaag

Hoe worden de producten van Schuttingshop.eu gemaakt?
De artikelen van Schuttingshop.eu worden geproduceerd met het oog op duurzaamheid.
Zowel in de winning van de grondstof als de verwerking tot een artikel van Schuttingshop.eu,
is de belasting van het milieu tot het absolute minimum beperkt. In de volgende stappen
ziet u hoe het extrusieproces van kunststof verloopt.

De antraciet polymeerkorrels vormen de grondstof voor de duurzame producten van Schuttingshop.eu

Van granulaat
tot resultaat
Ervaren producent
Producten van Schuttingshop.eu
worden vervaardigd door
Polytech Kunststoffen. Dit
innovatieve bedrijf heeft zich in
de afgelopen jaren ontwikkeld tot
een producent die alle aspecten
van het productieproces als geen
ander beheerst. Van spuitgieten
tot extrusie; haar kennis van het
vakgebied, gecombineerd met de
ervaring in de verspanende sector,
maken Polytech Kunststoffen tot
een expert in het digitale productontwikkelingstraject.

Diverse disciplines
als totaalpakket
Het grote voordeel is dat alles
in eigen huis wordt vervaardigd.
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Doordat de producten van
Schuttingshop.eu niet afhankelijk
zijn van externe leveranciers,
staan we garant voor een betrouwbaar productieproces. We hebben
verschillende disciplines onder
één dak, die samen de verantwoordelijkheid nemen voor het
totaalpakket van diensten.

Strak resultaat
binnen 48 uur
Schuttingshop.eu biedt op grote
snelheid oplossingen binnen
vrijwel iedere bouwstijl. Zodra
u belt, faxt of mailt met
een opdracht, stellen we direct
een offerte voor u op: altijd
passend in de specifieke situatie.
Na bevestiging start de productie

van de bestelling, inclusief
eindcontrole om te verzekeren
dat het product voldoet aan
de opdracht. Doordat ook
de logistiek in eigen beheer
wordt uitgevoerd, wordt uw
eindproduct binnen 24 tot 48
uur na de opdrachtbevestiging
geleverd op elke bouwlocatie in
Nederland. Ons team beschikt
bovendien over de nodige
vakkennis, zodat u ook op
locatie profiteert van onze
expertise.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Het voornaamste ingrediënt

Zodra het kunststof is aangeleverd,

Vanuit de mengerij wordt

van kunststof is keukenzout.

kan deze worden verwerkt tot een

de compound met de juiste

Deze grondstof is een

product van Schuttingshop.eu.

samenstelling aangevoerd

natuurlijk nevenproduct

In de mengerij worden

in de verhitte cilindrische ruimte

dat vrijkomt bij het raffineren

de grondstoffen allereerst tot

van de extruder. In deze ruimte wordt

van ruwe aardolie. Daarmee

een juiste compound gebracht.

de samenstelling verhit tot 150 á 200

brengt de winning van

graden Celsius. Vanwege de hoge

kunststof geen verdere

smeltbaarheid, kan de productie-

milieubelasting met zich mee.

temperatuur laag worden gehouden
teneinde de emissies te beperken.

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Twee draaiende transport-

Onder continue druk wordt

In de laatste stap wordt het profiel

schroeven nemen de compound

de plastische massa door

afgekoeld in een koelbad. Hier krijgt

mee naar voren. De hitte zorgt voor

de profielvormen geperst

het profiel een gefixeerde vorm.

verdichting van de compound, terwijl

en door een ‘matrijs’ geleid.

Na een laatste controle waarin

de vorm tegelijk een mengwerking

Deze gietvorm heeft exacte

wordt gecheckt op kwaliteit,

uitvoert. Aan het einde van

openingen, waardoor het

dikte en maatvoering, is het

de schroeven is de compound

product tegen de wanden

product klaar voor levering!

dan ook plastisch en homogeen

vacuüm wordt gezogen.

van samenstelling.
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SCHUTTINGSHOP.EU

Duurzaam in (her)gebruik
Lange levensduur
De kunststofproducten van
Schuttingshop.eu zijn vervaardigd uit een zeer sterk
kunststof met een hoge
slagvastheid. De afrasteringen
van Schuttingshop.eu zijn
daarmee vele malen weersbestendiger dan houten
alternatieven. Het materiaal is
kleurecht en bestand tegen
veroudering, agressieve
stoffen en uv-straling. Kies met
Schuttingshop.eu voor producten
die generaties lang meegaan.

Geen schadelijke
stoffen
In tegenstelling tot hout, hoeven
de kunststofproducten niet te
worden bewerkt met chemische
producten zoals verf. Het materiaal
heeft van zichzelf al een onbeperkte levensduur en wordt direct al
in de juiste kleur geproduceerd.
Daarnaast zijn de schuttingen
eenvoudig schoon te houden,
zodat ook schadelijke schoonmaakmiddelen tot het verleden
behoren.

Oneindig recyclebaar
Ondanks de hoge levensduur van de artikelen van
Schuttingshop.eu, moet er nu
al rekening worden gehouden
met de milieu-impact bij de
verwijdering. Omdat de producten
zijn vervaardigd uit puur kunststof,
is zij volledig terug te brengen
tot de oorspronkelijke grondstof
(cradle to cradle). Al het afval
en restmateriaal dat wordt opgevangen, is te verwerken in nieuwe
producten met een eeuwige
levensduur.

Cradle to cradle
Eindproduct
Productieverlies

Spuitgietmachine

Schoon
profiel

Grondstof

Maalmolen

Hoge druk
warmte

Productieverlies
Vervuild
profiel

Granulator

Grondstof

Extruder

Eindproduct
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Product
retour
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SCHUTTING PLAATSEN

Montage in
zeven stappen

1

2

3

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Boor met de 250mm gatenboor een gat in de grond.
De diepte is afhankelijk van de grondsoort, maar
de palen moeten voor circa 1/3 in de grond worden
geplaatst.

Plaats de kruisridderpaal op de juiste diepte en
stel de paal waterpas met behulp van schoren.

Stort het gat vol met beton en laat het beton
uitharden.

Borgpen
(24x)
Profielen (12x)

DIA 250mm

Afdekprofiel
Startstrip

Kruisridderpaal
2700 mm (1x)
Afwerkprofiel (2x)
Paalkap

Benodigdheden
Naast het standaardpakket heeft u de volgende
hulpmaterialen nodig:
1. Grondboor/schep
2. Stelmaterialen (draad, schoren, waterpas)
3. Beton (snelbeton om het plaatsen te bespoedigen)
4. Boormachine

4

5

6

7

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Schroef de startstrip in de paal. Met deze strip
bepaalt u de onderhoogte van de schutting:
voor een ‘zwevende’ schutting plaatst u
de strip dus iets boven de grond.

Stapel de profielen op tot de standaardhoogte van
1,80m of indien gewenst tot een andere hoogte.
Maak hierbij gebruik van de borgpennen om ze
op hun plek te houden.

Schuif in de overige zijden de afwerkprofielen,
en zet deze vast met een schroef onder de grondslag.

Bevestig het afdekprofiel en de paalkap met
de meegeleverde kit. De schutting staat,
geniet van het eindresultaat!
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SCHUTTINGSHOP.EU

Verschillende
profielen
Welk profiel geeft de juiste uitstraling?
De producten van Schuttingshop.eu komen in diverse uitvoeringen. Het model
kan volledig worden afgestemd op de wensen en woonstijl. De profielen worden
geleverd in een hoogte van 160mm en hebben een werkhoogte van 150mm.
Maatwerk in lengte kan op aanvraag worden geleverd. We helpen graag een
keuze te maken uit een van de volgende profielen:

Landelijk potdekselprofiel

Modern rabatprofiel

Het landelijk potdekselprofiel is voorzien
van een houtnerfstructuur. Dit profiel geeft
het meeste karakter aan een schutting.
Omdat het landelijk potdekselprofiel goed
presteert op het gebied van luchtisolatie,
is zij ook uitermate geschikt om een tuinhuis,
schuur of geluidswand mee op te bouwen.

Voor een moderner karakter, is het modern rabatprofiel zeer geschikt. Doordat het profiel aan
de bovenzijde iets naar binnen loopt, vallen
de planken mooi over elkaar heen. Opgestapeld
zorgt dit voor een strakke en moderne uitstraling.
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Combiprofiel met nerf

Klassiek rabat met nerf

Het combiprofiel met nerf is niet
van echt hout te onderscheiden.
Door de tweezijdig potdeksel/
rabatprofielen te stapelen
komt het luxe karakter van
de houtnerf nog meer
naar voren. Een creatieve
afscheiding van de tuin
met een combiprofiel.

Het klassiek rabatprofiel met nerf combineert
de landelijke sfeer van klassiek rabat
met de structuur van hout. Door
de profielen te stapelen komt
het uiterlijk van rabat sterk
naar voren. Zo ontstaat er een
speelse uitstraling, die past bij
klassieke en moderne woningen.
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Verder
dan de basis

Afrastering met kunststof kruisridderpalen

Afrastering met kunststof kruispalen

Schutting trapsgewijs aflopend

Schutting schuin aflopend

Veranda zijwanden

Veranda aankleding voorzijde

De afrasteringen van Schuttingshop.eu zijn
krachtig in haar eenvoud; in een paar simpele
stappen zet u een stevige schutting neer voor
de lange termijn. Maar ook voor een meer uitgebreide afrastering biedt Schuttingshop.eu
diverse mogelijkheden!

De kracht van het combineren
De kunststof profielen van Schuttingshop.eu bieden
praktisch onbegrensde mogelijkheden. De elementen
maken het mogelijk om eindeloos te combineren.
Geef de wensen door en wij spelen hierop in.
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SCHUTTINGSHOP.EU

Kruisridderpalen voor
optimaal grondvlak
De potdekselprofielen worden
bij elkaar gehouden door 100%
kunststof kruisridderpalen. Deze
zijn zo gemodelleerd dat ze een
optimaal grondvlak garanderen,
waardoor ze stevig in de grond
blijven staan. Door de inkepingen
kunnen de profielen worden
geborgd met speciale
kunststof borgpennen.

18

Praktische
potdekselprofielen
De potdekselprofielen van
Schuttingshop.eu zijn toepasbaar in verschillende soorten
tuinafscherming. De speciaal
ontworpen profielen zijn te

combineren in verschillende
situaties: van metaal tot steen
en beton. Het praktische ontwerp
is gemakkelijk te stapelen tot een
stevige schutting en naar wens
aan te vullen met bijzondere
schuttingelementen.

De verschillende elementen en
profielen zijn speciaal op elkaar
afgestemd, zodat het totaalpakket
eenvoudig te monteren is. Onze
producten laten zich geweldig
combineren met de creativiteit
van de klant. Zo kan stroombekabeling verdekt worden
weggewerkt in de kruisridderpaal voor een mooi verlichte
erfafscheiding.

80mm
86mm
150mm

De producten van
Schuttingshop.eu passen
goed in verschillende situaties. Vanwege de robuuste
en neutrale stijl, maar ook
door de flexibiliteit van
de modellen.

Naar eigen wens
aanvullen

150mm
86mm
80mm
60mm

60mm

Toepasbaar
in vele situaties

Aan de andere zijde kunnen
afwerkstrips worden geplaatst,
voor een stijlvol en compleet
uiterlijk. De afwerkstrips zijn
eenvoudig uitneembaar, zodat
de schutting in de toekomst
is uit te breiden.
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2000mm

SCHUTTINGSHOP.EU

128mm

750mm
7000mm

2000mm
878mm

1810mm

905mm

1810mm

1810mm
2000mm

1628mm

900mm

5000mm

900mm
900mm
60mm

Buitenzijde

Binnenzijde

Schutting met deur
Met de schuttingen wordt een terrein op een stijlvolle manier afgescheiden.
Moet de plek ondanks deze afrastering toch bereikbaar blijven? Met
de deuren van Schuttingshop.eu wordt eenvoudig de bereikbaarheid
van een tuin vergroot zonder daarbij concessies te doen op het gebied van
uitstraling of veiligheid. De stijlvolle deuren zijn namelijk volledig in lijn met
de andere producten van Schuttingshop.eu. Bovendien zijn ze voorzien van
een zeer degelijk slot, zodat ongenode gasten geen schijn van kans hebben.
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m
5000m

Framewerk

Tuinhuis, schutting & overkapping
Je kunt er ook voor kiezen een schutting te laten doorlopen in een
tuinhuis. Het tuinhuis is opgebouwd uit dezelfde elementen als
de schutting. Hierdoor kan het tuinhuis op een voordelige
manier gerealiseerd worden, waardoor ruimte en rust
gecreëerd worden. Met haar isolerende eigenschappen
is het tuinhuis een perfecte plek om in terug te trekken.
In plaats van een tuinhuis biedt Schuttingshop.eu ook
een berging, bloembak of carport.
21
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Verdekte
verlichting

Tuin verlicht zonder
zichtbare bedrading
In de schuttingen van Schuttingshop.eu kan
eenvoudig bedrading worden aangebracht.
Door stroombekabeling door de schuttingpalen
te voeren, wordt uw tuin verlicht zonder dat er
draden te zien zijn. Mooier voor het zicht en
de veiligste oplossing!
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Extra aankleding
De kunststof profielen en palen van Schuttingshop.eu
bieden een veelzijdigheid aan mogelijkheden. Dat betekent
dat de klant creatief kan zijn in de toepassing van het duurzame
bouwmateriaal. We denken bijvoorbeeld graag mee over een
onderhoudsvrije bloembak in uw schutting, of inventieve
manieren om sfeervolle lampen weg te werken in de schutting.
Gezamenlijk komen we tot nieuwe ideeën!
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Bestelling & details
Benieuwd naar de details van de verschillende onderdelen?
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van
de maten en materialen. Als u een keus heeft gemaakt
leveren we het product binnen 48 uur. Heeft u hulp
nodig met uw bestelling, dan helpen we u natuurlijk
graag een keuze maken.
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Details profiel

Details deur

De profielen zijn gemaakt
uit 100% polymeren.
Buitenwerkse maten:
• Breedte: 58mm
• Hoogte: 160mm
• Werkende hoogte: 150mm

Details kruisridderpaal
De kruisridderpaal is gefabriceerd
uit 100% kunststof en rondom
massief.
Buitenwerkse maten:
• 150mm x 150mm
• Lengte:
- 2400mm
- 2700mm
- 3000mm
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Ontwerp/notities
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Ontwerp/notities
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Productaanvraag

Naam:
Adres:

Telefoon:
E-mail:
Product

Lengte

Kruisridderpaal 2700mm

2700mm

Kruisridderpaal 3000mm

3000mm

Schuttingprofiel Standaard 1705mm

1705mm

Aantallen

Meer informatie?
Komt u niet uit met de maten van uw
schutting of bent u op zoek naar extra
advies? Wij denken graag met u mee
over een oplossing!

Schuttingprofiel 8000mm
Afwerkprofiel t.b.v. Kruisridderpaal
Afwerkprofiel t.b.v. Kruisridderpaal
Afdekprofiel (Standaard)

1705mm

Afdekprofiel (Maatwerk)

mm

Borgpennen
Paalkappen
Kit t.b.v. montage afdekprofiel en paalkap
Startstrip
Torx-schroef op kleur
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200mm

Beleef het zelf in
het Experience Center
		Nijverheidslaan 56
		 9581 EK Musselkanaal
Ma t/m vrij: 6.00 - 18.00 uur
		
		 Za: 8.00 - 12.00 uur
		Telefoon: 0599 417 444
		E-mail: info@schuttingshop.eu.
		Website: www.schuttingshop.eu

Verwonderen over de vele denkbare ontwerpen
kunt u eigenlijk alleen in het echt. Daarom
bent u van harte welkom in ons Experience
Center, waar u de luxe uitstraling van kunststof
tuinafscheidingen pas echt kunt ervaren.
De koffie staat voor u klaar!
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Waarom
kopen bij
Schuttingshop.eu?

Snelle levering uit eigen voorraad
Vaste prijzen op het hele assortiment
Voor consument en professional
Maandag t/m zaterdag geopend

EEN PRODUCT VAN:

T: 0599 417 444
CRADLE TO CRADLE

