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4 x Zijligger 4 x Bovenlijst 4 x Montagehoek

12 x Rubber

1  x Polycarbonaat Anti-dust tape 

16 x Zelfborende SQ 
schroeven 16 mm

Torx schroeven 
4,8x50 mm

Rolmaat

Stanleymes/
Schaar

Cirkelzaag

Boormachine

Compressor/
Stofzuiger

5 mm boor
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• Meet de benodigde 
profiellengtes 
nauwkeurig op

• Zaag de zijliggers en 
bovenlijsten op deze 
lengtes 

• Snij in totaal 12 rubbers 
op lengte 

• 2 x 4 stuks voor het 
polycarbonaat. Snijd 
deze op verstek af 
zodat ze mooi op elkaar 
aansluiten

• 4 stuks langs de 
buitenlengtes van het 
frame

A

B

C

D

7,4˚
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• Zet 2  montagehoeken op 
de zijliggers B en D met 
2 zelfborende 16 mm SQ 
schroeven . 

• Een smal afgezaagd 
stukje profiel kan helpen 
de juiste positie te vinden 

• Schuif de rubbers voor de 
polycarbonaat plaat in de 
zijliggers 

DB
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• Zet het frame in elkaar 

door de zijliggers met 
de montagehoeken aan 
elkaar te verbinden met 
2 zelfborende 16 mm SQ 
schroeven

• Boor om de 50-75 cm een 
gat voor met een boor van 5 
mm. 

• Alleen wanneer er een 
zijwand wordt gezet, dienen 
er ook gaten voorgeboord 
te worden aan de vloerkant 
(B)
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• Zet het frame vast met 
Torx schroeven aan 
de staander(s), ligger, 
muur en eventueel de 
vloer

• Zaag de polycarbonaat 
plaat op de juiste 
afmetingen

• Houd er rekening mee 
dat de plaat aan elke 
zijde ongeveer 15 mm  
in het frame valt (zie 
stap 11)
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• Blaas of zuig stof uit de 

polycarbonaat plaat 

• Tape de open zijdes af met 
anti-dust tape 

10
• Schuif de korte op 

verstek afgesneden 
rubbers aan de 
binnenkant van de 
bovenlijsten

• Schuif de lange 
rechte rubbers aan 
de buitenkant van de 
bovenlijsten
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• Leg de plaat in het 
frame

• Klik de bovenlijsten 
vast in de zijliggers. 

11
Let op, beide          
weerhaakjes 
moeten klikken. Hij 
zit dus pas vast bij 
de tweede klik

!


