ALUMINIUM
Een Aluminium schutting is duurzaam en heeft een lange levensduur door de
combinatie van een milieuvriendelijke voorbehandeling en een poedercoating volgens
Qualicoat voorschriften. Bovendien hoeft Aluminium in tegenstelling tot hout en beton
niet frequent geschilderd en gecoat te worden.
Aluminium schuttingen kunnen op elke gewenste lengtemaat geproduceerd worden.
Wat betreft de kleurstelling gelden geen beperkingen. Met één of enkele panelen
of de schuttingpalen in een afwijkende RAL-kleur, creëert u zelf een uniek product
dat esthetisch zeer fraai is door de bijzondere vormgeving. De schuttingen zijn
onderhoudsvrij en ook gegeven de lange levensduur, prijstechnisch zeer interessant.

Kijk op onze website
www.voorschuting.nl
voor meer foto’s en
mogelijkheden


Zeer fraaie vormgeving door toepassing




Robuuste poorten met gewenste hoogte / breedte

van innovatief klik-en schuttingpaal systeem




Duurzaam met een lange levensduur en garantie


Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren of




Milieuvriendelijk door het gebruik van aluminium

combinaties van kleuren




Vele opties zoals geïntegreerde bloembakken / trellis




Eenvoudig te monteren door een uniek kliksysteem




Standaard voorzien van een duidelijke




Op elke gewenste maat verkrijgbaar; CustomMade




Strak design door een plankhoogte van 150mm




Op verzoek door onze eigen montageploeg te plaatsen




Leverbaar inclusief LED-sfeerverlichting




Made in Holland




Inmeten

Tekenwerk

Indien u de montage ook aan
ons uitbesteedt komen we op
afspraak inmeten en bepalen in
overleg de gewenste maatvoering van uw nieuwe schutting.

Na het vaststellen van de exacte
maatvoering wordt het geheel
door onze tekenafdeling volledig
in CAD (DS) uitgewerkt en
vervolgens aan u voorgelegd.

Produceren

Monteren

Het aluminium schuttingsysteem wordt op een modern
CNC-gestuurd machinepark
geheel in eigen huis, conform
KOMO- gecertificeerde
processen gefabriceerd.

Het systeem kenmerkt zich
door de eenvoudige montage.
Desgewenst kan dit door onze
zeer ervaren montageploegen
- VCA gecertificeerd - voor u
worden uitgevoerd.

montagehandleiding

Eenvoudig bestellen via www.voorschutting.nl
Via onze webshop kunt u eenvoudig uw schutting samenstellen en vervolgens bestellen. Telefonisch
kunnen we u hierbij assisteren. Ook kunt u op afspraak onze showroom bezoeken waar verschillende
demo-opstellingen worden getoond en waar u de produktie van schuttingdelen kunt bekijken.

Over ons
Voorschutting.nl is inmiddels meer dan 25 jaar actief als leverancier van aluminium/rvs/
magnesium/messing profielsystemen en zetwerk op de Nederlandse markt en KOMO en VCA*
gecertificeerd.
In onze ruime produktiefaciliteit beschikken we over een volledig CNC-gestuurd machinepark
waarmee de meest uiteenlopende profielen en zetwerk kunnen worden geproduceerd.

Skagerrakstraat 1+4, 7202 BZ Zutphen
Telefoonnummer +31 575 545362
E-mail info@voorschutting.nl
www.facebook.nl/voorschutting.nl
www.twitter.nl/voorschutting
www.instagram.com/voorschutting

Voorschutting.nl is gespecialiseerd in de produktie van ge-extrudeerde schuttingpanelen op elke
gewenste breedte/hoogte én kleur en daarnaast een uniek en innovatief palensysteem inclusief
uiteenlopende opties.
Topkwaliteit, snelle levertijden en een uitmuntende
service zijn onze speerpunten. Made in Holland.

WWW.VOORSCHUTTING.NL

