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Tuinschuttingen

Hermes Tuinschuttingen 
Hermes Isolatiesysteembouw BV is de founder van een nieuw concept voor 
de constructie van schuttingen c.q. erfafscheidingen. Met onze eigen EPS 
sandwichpanelen worden schuttingen vervaardigd die milieuvriendelijk en 
onderhoudsvrij zijn.

De schutting wordt opgebouwd uit twee op elkaar staande panelen. Door middel van 
metalen palen, die geplaatst worden in de voorziene uitsparingen in het EPS sandwich 
paneel, ontstaat er een onzichtbare verankering.

Voor de afwerking van beide zijden kan gekozen worden uit:  vlak- of plankpro� el. 
Naast de standaardlengtes is het paneel ook verkrijgbaar tot een lengte van 13,50m.

Kenmerken
- Wand 125 mm EPS sandwichpanelen
- Staal linkerzijde 0,5 mm PLS coating 200 mu, vlak of plank pro� el
- Staal rechterzijde  0,5 mm PLS coating 200 mu, vlak of plank pro� el

Kleuren
 - Antraciet RAL 7016
 - Juniper green RAL 6007

Andere kleuren op aanvraag

Alle voordelen op een rij
• Onderhoudsvrij
• Robuuste constructie
• Hoogwaardige kwaliteit
• Bestand tegen UV-straling (verkleuren niet)
• Zelf te monteren
• Tot 13,5 meter lengte uit één stuk
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Uitvoeringen

Afmetingen
• De schutting bestaat uit 2 panelen van 1,15 meter 

breed die horizontaal op elkaar worden geplaatst. 
• De maximale hoogte is 2,3 meter.
• De standaard lengtes bedragen 5, 8 en 10 meter.

Elke gewenste lengte is leverbaar. 
• De maximale lengte uit één stuk bedraagt 13,5 meter.

Onzichtbare bevestiging
1. De gewenst hoogte van de schutting bepaalt de 

diepte van de sleuf
2. Het eerste paneel  in de sleuf horizontaal  en verticaal 

waterpas plaatsen
3. De bijgeleverde stalen palen in de grond slaan tot 

een hoogte van ca 1 m1 boven het reeds geplaatste 
paneel.

4. Het 2e paneel over de palen plaatsen.

Bij levering wordt een uitgebreide montage instructie bijgevoegd.

ONZE KENMERKEN
• Flexibel en snel
• Levering op maat
• Compleet assortiment
• Levering uit voorraad
• Maatwerk projecten

• Producent & leverancier van uit stalen sandwichpanelen bestaande tuinschuttingen

• Standaard in diverse lengtes met mogelijkheid van hoekstukken

• Toepasbaar in de tuin als erfscheiding, decoratiewand, devider voor afvalcontainer, etc.


