1.

Meet de afstand  tussen de muur en de staander op voor het onderprofiel en
zaag deze op lengte.

2.

Schuif de rubbers aan beide kanten in het onderprofiel en snij deze op lengte af.

3.

Plaats het onderprofiel waterpas en zet deze om de 40 cm vast met de
weergegeven schroeven. Indien u een aparte fundering heeft, zet deze hierop om
de 40cm vast. Let er op dat de fundering ook waterpast ligt.

4.

Plaats de hoekprofielen aan de zijkant op het onderprofiel, zodat de zijprofielen
strak tegen de muur en tegen de staander komen te staan.

5.

Meet de lengte voor de zijprofielen op tussen het onderprofiel en de ligger van
de overkapping en zaag deze op maat. Let op dat u rekening houdt met de 8
graden hellingshoek van de overkapping.

6.

Schuif het rubber in de zijprofielen en snij deze af op lengte.

7.

Zet het zijprofiel tegen de muur waterpas en maak deze vast aan de muur met de
weergegeven schroeven. Plaats de schroeven om de 40cm.

8.

Monteer het andere zijprofiel tegen de staander met de weergegeven schroeven
door een gat te boren door de het frame van de kliklijst, waardoor de schroef de
staander in kan. Plaats deze om de 40cm.
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9.
Meet de ruimte voor het bovenprofiel op tussen de muur en de staander en zaag   
            het bovenprofiel op maat.
10.

Schuif het rubber in het bovenprofiel en snij deze af op lengte.

11.

Schroef het bovenprofiel vast tegen de lip van de zijligger.

12.

Bepaal de positie voor de tussenstaanders door de ruimte tussen de zijprofielen
op te meten en in gelijke stukken te verdelen, afhankelijk van het aantal
tussenstaanders.

13.

Breng de hoekprofielen voor de tussenstaanders aan op het boven- en
onderprofiel en creeer zo even grote ruimtes voor de polycarbonaat platen.

14.

Meet de afstand tussen de boven- en onderprofielen voor de tussenstaanders op
en zaag deze op maat met de gradenzaag. Let hierbij op de 8 graden
hellingshoek.

15.

Schuif de rubbers op de tussenstaanders en snij deze op lengte af.

16.

Demonteer de bovenligger, zodat de tussenstaanders passend op de
hoekprofielen van het bovenprofiel geplaatst kunnen worden.

17.

Plaats de tussenstaanders schuin naar u toe gericht op de onderste hoekprofielen.

18.

Plaats het bovenprofiel op de tussenstaanders met de hoekprofielen, zodat deze
in elkaar vallen.

19.

Duw het geheel nu omhoog op zijn plek en zet het bovenprofiel weer vast.

20.

Schroef de tussenstaanders vast op de hoekprofielen, zowel boven als onder met
de weergegeven schroeven.

21.

Zaag de polycarbonaat platen op maat. Let op: meet deze in tot het aangewezen
profiel en houd 5mm aan alle kanten als speling aan. Tip: gebruik een
compressor om na het zagen al het zaagsel uit de polycarbonaat plaat te blazen.

22.

Zaag de kliklijsten op maat.

23.

Plaats de polycarbonaat platen en zet deze vast met de kliklijsten. Zet de
kliklijsten vast met een aantal tikken van de rubberhamer.

24.

Zet de kliklijsten vast met 3 evenredig verdeelde schroeven door de middellijn
van de kliklijst. Gebruik hierbij de weergegeven schroeven.

Let op:
Controleer voordat u een onderdeel monteert of deze vrij is van defecten. Indien u een defect
constateert en dit onderdeel door Tuinmaximaal zo is geleverd, monteer het onderdeel dan
niet. Maak foto’s van het betreffende onderdeel en de CE-sticker die op het onderdeel geplakt
zit (indien aanwezig). Stuur deze naar klantenservice@tuinmaximaal.nl onder vermelding van
uw bestelnummer. Tuinmaximaal zal zo spoedig mogelijk een passende oplossing bieden.
Indien u ondanks deze instructie alsnog een onderdeel met een beschadiging of defect monteert, dan kan Tuinmaximaal deze niet meer omruilen waardoor Tuinmaximaal hiervoor geen
oplossing kan bieden.
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