1. Plaats bakken van onderuit, gebruik
hiervoor een schaarlift: schroef de
bakken van binnenuit vast tegen de
gordingen. Gebruik minimaal 6
schroeven per bak.

2. Doe kit tussen de bakken en verbind
de bakken daarna onderling met
schroeven van 30 mm.

3. Monteer de noknaald op de bakken.
Zorg ervoor dat de noknaald de juiste
hoogte heeft zodat de dakhelling
netjes doorloopt. Dit moet in het
werk worden ingemeten.

4. Plaats de isolatie-mousse op de
juiste plaats. Dit is boven de gording!

5. Monteer de 10 mm poly aan beide
kanten. Plaats de alu strip boven de
gording en de mousse. Boor de gaten
voor en schroef dan de
golfplaatbouten vast tot in de
gording. LET OP: de rubber ring van
de golfplaatbout moet ONDER de
alu strip!

6. Plaats het Top profiel en schroef het
vast.

7. Bij het spant zit een flinke opening
tussen de bakken. Vul dit op met
isolatiemateriaal

8. Plaats de onderste polyplaat. Zet
hem vast met 4 schroeven.

9. Plaats de markies katrollen aan de
onderkant zodat het touwtje er
netjes door heen loopt

10. Monteer de trekdraad en verbind het
touw van de lamellen aan de
trekdraad met stalen kabelklemmen.

LIJST MET MATERIALEN DIE TULDERHOF LEVERT
1.
2.
3.
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Bakken met verduistering, en polycarbonaat
Aansluitset: Touw, katrol en kabelklem
Polycarbonaat voor boven op het dak 10 mm dik
H-profielen 10 mm om poly 10 onderling te verbinden
Aluminium strip 2 x stallengte (gaten nog te boren door de klant)
Isolatiemousse: standaard afmeting 177/51-1065 – 2 x stallengte

Indien extra bijbesteld ook nog:
1. 2 Liermotoren zonder potentiometer
2. Trekdraad – 1,5 x stallengte
3. Trekveer – 1 per motor
4. Staalkabel 4 mm rvs 40 meter
5. Hoekrol – 1 per motor
LIJST MET MATERIALEN DIE KLANT ZELF MOET VOORZIEN
1. Golfplaatbouten
2. Isolatiemateriaal tussen de bakken bij de spanten
3. Schroeven voor montage
4. Kit voor tussen de bakken (best zwart van kleur)
5. Eventuele afwerklatten om nok bij isolatie nog af te timmeren
6. Kopschotten (kopse kant van de nok moet de klant zelf nog afwerken)

