
• 1x Paal geschaafd haaks 8,8 x 8,8 x 180 cm (Celfi x® verduurzaamd)
• 1x Paal geschaafd haaks 8,8 x 8,8 x 210 cm (Celfi x® verduurzaamd)
• 7x Paal geschaafd haaks 8,8 x 8,8 x 240 cm (Celfi x® verduurzaamd)
• 1x Paal geschaafd haaks 8,8 x 8,8 x 270 cm (Celfi x® verduurzaamd)
• 1x Paal geschaafd haaks 8,8 x 8,8 x 300 cm (Celfi x® verduurzaamd)
• 5x Gaaspaneel 90 x 180 cm (bijvoorbeeld type Alcatraz, inclusief montagemateriaal)
• 4x  3-hoek verbinding verzinkt (t.b.v. palen 8,8 x 8,8 cm)
• 3x T-hoek verbinding verzinkt (t.b.v. palen 8,8 x 8,8 cm)
• 7x Voetsteun verzinkt (t.b.v. palen 8,8 x 8,8 cm)
• 168x Schroeven 6 x 30 mm (met grote kop)

MAAK HET ZELF:

PERGOLA

BOODSCHAPPENLIJST

ZO MOOI KAN MEER PRIVACY ZIJN!
Een pergola geeft je tuin meer privacy, zeker als je dit ontwerp van de Klusprofessor maakt. 
De gaaspanelen zijn bij uitstek geschikt om er ook beplanting te laten groeien!

KLUSPROFESSOR #39

❏ Boormachine❏ Schroefmachine❏ Handzaag
❏ Meetlat
❏ Schuurpapier (om de  zaagvlakken op te schuren)

 Schuurpapier (om de  zaagvlakken op te schuren)

 Boormachine Schroefmachine Handzaag

 Schuurpapier (om de 
 Schuurpapier (om de  zaagvlakken op

Moeilijkheidsgraad: 

Juist de combinatie van stoere palen en 
verzinkte verbindingen geeft deze pergola 
een uniek en robuust karakter!

ROBUUST KARAKTER
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VOORBEREIDING

KLUSPROFESSOR #39

Zaag de palen op maat volgens de maten en aantallen hieronder. 

VEEL PLEZIER MET UW PERGOLA

KLUSADVIES
• Het advies is om de pergola met 2 personen 

in elkaar te zetten.
• Om scheurvorming te voorkomen, is het 

advies de gaten voor te boren met een 
dunnere boor dan de dikte van de schroeven.

• Als u schroeven niet soepel in het hout krijgt, 
gebruik hiervoor dan groene zeep.

• Eventuele ruwe delen kunnen opgeschuurd 
worden.

STAPPENPLAN
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9Indien nodig kunt u de pergola opnieuw stellen, waterpas zetten en het geheel stevig afschroeven.

Bevestig de 
gaaspanelen tussen 

hoek- en tussenpalen 
waar een ruimte 

van 90 cm is. 
Gebruik hiervoor het 
montagemateriaal 
voor gaaspanelen. 

TIPS
• Harsvorming kan worden weggehaald met 

terpentine. 
• Bewerk de zaagvlakken met Embalit om ze 

beter te beschermen en een gelijkmatige 
kleur te geven. 

• Voor een andere uitstraling kunt u de pergola 
een andere kleur geven door het te verven.

Voorzie de hoekpalen 
(onderdeel A) van 3-hoek 

verbindingen en schroef ze 
vast. Gebruik hiervoor  8 

schroeven per paal.

KLUSADVIES
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Zet de voetsteunen uit met de juiste tussenruimte en zet ze 
vast. Gebruik hiervoor 4 schroeven per voetsteun.

Voorzie de tussenpalen 
(onderdeel B) van T-hoek 
verbindingen en schroef 

ze vast. Gebruik hiervoor 8 
schroeven per paal.

Zet de hoekpalen (onderdeel A) en 
tussenpalen (onderdeel B) in de 

voetsteunen en schroef ze vast. Gebruik 
hiervoor 4 schroeven per paal. 

Bevestig de bovenligger zijkant (onderdeel 
C) tussen de twee aangegeven hoekpalen. 

Gebruik hiervoor 4 schroeven per paal-
hoekverbinding.

Bevestig de bovenligger voorkant (onderdeel D) 
tussen de twee aangegeven hoekpalen . Gebruik 
hiervoor 4 schroeven per paal-hoekverbinding.

Bevestig de bovenliggers klein (onderdeel E) tussen de overige 
hoekpalen (onderdeel A) en tussenpalen (onderdeel B). 
Gebruik hiervoor 4 schroeven per paal-hoekverbinding. 7
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 Te zagen in Aantal  Omschrijving  Onderdeel 
Paal 8,8 x 8,8 x 240 cm (4x)       -  4  Hoekpaal  A
Paal 8,8 x 8,8 x 240 cm (3x)  8,8 x 8,8 x 230 cm  3  Tussenpaal  B
Paal 8,8 x 8,8 x 210 cm (1x)  8,8 x 8,8 x 189 cm  1  Bovenligger zijkant C
Paal 8,8 x 8,8 x 300 cm (1x)  8,8 x 8,8 x 288 cm  1  Bovenligger voorkant D
Paal 8,8 x 8,8 x 270 cm (1x) 8,8 x 8,8 x 90 cm  5  Bovenligger klein  E
Paal 8,8 x 8,8 x 180 cm (1x) 




