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Montage
HandLeiding

Verandas
4 seizoenen lang
genieten van uw tuin
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2

Muurprofiel voorboren (boor 8 mm)
Boor het eerste en laatste gat op ca.
10 cm vanaf de zijkant.
Verdeel de rest van de gaten op ca. 50
cm uit elkaar.

Gat boren voor hemelwaterafvoer met
bijgeleverde boor (79 mm).
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4

Eindkap aan goot bevestigen
(schroef 19 mm).
Kit de eindkappen aan binnenzijde goot
waterdicht af.

Uitsteeksels afzagen van bladvanger.
Let op: Plaats de bladvanger rechtboven
ALU staander

6
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Rubbers
Rubbers
Rubbers
Rubbers

aanbrengen
aanbrengen
aanbrengen
aanbrengen

op
op
op
op

tussenliggers.
zijliggers.
afdekstrips.
kliklijsten.

Afdekprofielen voorboren
(boor 3,5 mm) Eerste gat in
afdek profiel op 15 cm vanaf de
achterkant(muurzijde).
De rest van de gaten op ca. 50 cm
afstand.
Onderkant en bovenkant 15 cm.
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8

Muurprofiel waterpas aanbrengen.
Boor het eerste en laatste gat op
ca. 10 cm vanaf de zijkant.
Verdeel de rest van de gaten op ca. 50
cm uit elkaar.
Bovenzijde muurprofiel afkitten.

Zijliggers aanbrengen aan goot en
muurprofiel.
Zijliggers bevestigen (schroef 19 mm).

9
Veranda haaks stellen.

11
Plaats de funderingsvoet met
hemelwaterafvoer.
Het is raadzaam de funderingsvoeten
achteraf aan te storten met beton.
Boven kant betonblok min 5 cm onder
het maaiveld

10
De veranda is voorbereid op een
schuinte van 8 graden
(14 cm per meter).
Indien u het afschot wilt veranderen
dient u de inkepingen van
de zij- en tussenliggers en de schuinte van
de zijliggers aan te passen en de palen
schuin af te zagen.

12
Stel de goot waterpas.
Bepaal de hoogte
van de staander.
Bepaal de lengte van
de hemelwaterafvoer buis.
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13
Bevestig staander vast aan
alluminiumstrip van funderingsvoet met
hemelwaterafvoer (schroef 19 mm).

15
Bepaal hoogte van de andere staanders.

17
Plaatst funderingsvoet in staander.

14
Bevestig staander aan goot met één
schroef (schroef 19 mm).

16
Staander voorboren (boor 8 mm).

18
Gebruik slagpluggen om funderingsvoet
te bevestigen.
Bevestig staander aan goot met één
schroef (schroef 19 mm).
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19
Bepaal het midden van de veranda.
Voor de juiste vakverdeling is het
raadzaam om vanuit het midden te
beginnen.

21
Plaats kliklijsten tegen eerste
tussenligger in goot en muurprofiel voor
de juiste afstand.
LET OP! Bij een veranda op maat of
met glas dienen alle kliklijsten op maat
gezaagd te worden. Maak de buitenste
kliklijsten op de juiste lengte.

23
Plaats condensprofiel over
anti-dust tape.
Breng aan de achterkant van de
polycarbonaatplaat alu tape aan
(muurzijde).

20
Bevestig tussenligger aan goot en
muurprofiel (schroef 19 mm).
Plaats ligger altijd 2 cm breder als
plaatbreedte (98 cm = 100 cm).
Bevestig ligger boven en onder met
schroeven vast op goot en muur profiel.

22
Verwijder beschermfolie van de
bovenzijde van de polycarbonaat plaat.
LET OP! Polycarbonaat platen hebben een
boven en onderzijde.
Zie aanwijzing op de plaat.
Breng aan de voorkant van de
polycarbonaat plaat anti-dust tape aan
(gootzijde).

24
Plaats polycarbonaat platen
met alu-tape naar muurzijde en
antidust tape met condensprofiel naar
gootzijde.
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25
Bepaal de inkeping voor het afdek
profiel van zijligger.
Bevestig afdekprofiel op zijligger
(schroef 32 mm).

27
Bevestig afdekprofiel op tussenliggers
(schroef 32 mm).

29
Stel staanders waterpas.

26
Druk muurrubber in muurprofiel.

28
Bevestig plaatstopper op afdekprofiel
(schroef 32 mm).

30
Bevestig staander aan goot met tweede
schroef (schroef 19 mm).

