Benodigdheden en tips
ter voorbereiding op de montage van uw terrasoverkapping

Goed voorbereid aan de slag
Gaat u aan de slag met de montage van uw terrasoverkapping? Houd dan rekening met de volgende zaken om
uw montageklus goed voor te bereiden.
1.	Zorg ervoor dat uw muur helemaal vlak doorloopt,
zonder obstakels, op de plek waar het muurprofiel
geplaatst wordt. Hangt er bijvoorbeeld nog een regenpijp, lamp of een bloembak aan uw muur, verwijder deze
dan. Verspringt uw muur wat naar voren of achteren?
Maak de muur dan helemaal egaal of plaats een draagbalk zodat het muurprofiel van de overkapping hier
tegenaan gemonteerd kan worden. Zorg ervoor dat de
balk stevig genoeg is om het gewicht van de overkapping
te kunnen dragen. Een overkapping wordt namelijk om
de 50 centimeter bevestigd met slagpluggen die elk een
gewicht van 100 kilogram moeten kunnen dragen. De
achtergrond moet dit ook kunnen dragen. De balk dient
4 cm breder dan de overkapping te zijn, minimaal
17,5 cm hoog en 7,5 cm dik.
2.	Houd rekening met de ramen op de gevel. Dit geldt
zowel voor de ramen op de begane grond als op de
1e verdieping. De overkapping wordt tussen deze
twee kozijnen gemonteerd. Gebruik het zijaanzicht op
www.tuinmaximaal.be/terrasoverkapping/montage
om de juiste hoogte te berekenen.
Diepte 2,5m - tussen de 2348 mm en 2998 mm
Diepte 3,0m - tussen de 2418 mm en 3068 mm
Diepte 3,5m - tussen de 2487 mm en 3137 mm
Diepte 4,0m - tussen de 2557 mm en 3207 mm
	Wij adviseren u om bij bovenstaande marges een
maximale goothoogte van 2400 mm te hanteren i.v.m.
de diepte van de betonpoeren.
3.	Bent u van plan om het terras te vervangen? Doe dit
dan bij voorkeur ná het plaatsen van de overkapping.
U kunt uw nieuwe tegels dan achteraf netjes op de
staanders aan laten sluiten.

4.	Heeft u een verhoogd of verlaagd terras? Houd dan
rekening met de maximale hoogte van de staanders en
de doorloophoogte van uw overkapping.
5.	U dient de fundering van uw overkapping zelf te
verzorgen wanneer u deze niet bij uw aankoop heeft
besteld. Let op, de fundering dient 750 kilo per staander
te kunnen dragen. Om kieren te voorkomen is het bij de
fundering van glazen schuifdeuren van groot belang dat
deze volledig waterpas ligt.
6.	
Verzakt uw grond? In het geval van veengrond of
inklinkende grond dient u zelf voor een fundering te
zorgen die 750 kilo per staander kan dragen.
7.	
Loopt uw terras af? Het afschot van het terras mag niet
te groot zijn, omdat de gehele constructie waterpas
gemonteerd dient te worden. Neem ook bij twijfel over
de afloop van uw tuin contact op met onze klanten
service. Hanteer bij een diepte van 2,5 en 3 meter een
maximale afloop van 1 cm en bij een diepte van 3,5
en 4 meter een maximale afloop van 1,5 cm.
8.	Bij de installatie van de Gumax® overkapping is het noodzakelijk met minimaal twee personen te acteren.
Overige aandachtspunten bij het monteren van uw terrasoverkapping vindt u in de meegeleverde montagehandleiding.
De montagehandleiding is tevens te vinden op
www.tuinmaximaal.be/downloads. Lees de handleiding altijd
voor gebruik. Het niet correct opvolgen van instructies kan
schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg
hebben, dat ernstig kan zijn naar gelang de omstandigheden.

Eenvoudig Gumax® producten monteren
Uw nieuwe terrasoverkapping vakkundig monteren? Met deze gereedschappen behaalt u de beste resultaten.
U huurt deze gereedschappen bij de bekende verhuurbedrijven.

Accuboormachine
Gumax® producten monteert u met de bijgeleverde
schroeven (incl. bitje). Met een accuboormachine
bevestigt u iedere schroef moeiteloos in de constructie.
Onder andere te gebruiken bij:
• Het vast- en losdraaien van schroeven in uw constructie

Klopboormachine
Een klopboormachine is geschikt om een gat te boren in
uw stevige stenen buitenmuur, doordat dit boortype ook
in de lengterichting beweegt. Houdt u bij de keuze van
een klopboormachine rekening met een boormaat van
8 mm.
Onder andere te gebruiken bij:
• Het monteren van het muurprofiel
• Het monteren van een glazen spie
• Het vastzetten van staanders zonder betonpoeren

Afkortzaag
Met een afkortzaag zaagt u eenvoudig rechte lijnen.
Kies een afkortzaag met een fijngetand zaagblad en een
onderstel om de aluminium profielen nauwkeurig en
stabiel op maat te maken.
Onder andere te gebruiken bij:
• Het inkorten van aluminium profielen, zoals staanders
en liggers

Cirkelzaag
Een cirkelzaag is uiterst geschikt om plaatmateriaal te
zagen. Kies een zaagblad met een fijne tand om uw
polycarbonaat platen nauwkeurig door te zagen.
Onder andere te gebruiken bij:
• Het inkorten van polycarbonaat dakplaten

Hulp nodig bij het monteren van een Gumax® product?
Op onze website vindt u diverse montagehandleidingen en -video’s.
www.tuinmaximaal.be/downloads

Materiaallift
Met een materiaallift heft u gemakkelijk het gootprofiel
naar de gewenste hoogte. Hierdoor houdt u uw
handen vrij om de staanders en de liggers eenvoudig te
monteren.
Onder andere te gebruiken bij:
• Het liften van het gootprofiel
*indien u een overkapping met glazen dak gaat monteren, vraag dan naar de
mogelijkheden voor een glaslift om de glazen dakplaten eenvoudig te plaatsen.

Slijptol (enkel benodigd indien overkapping wordt ingekort)
Een slijptol of haakse slijper heeft u alleen nodig
wanneer u de stalen strip gaat inkorten in de breedte.
De slijptol werkt met verwisselbare schijven. Voor het
bewerken van de stalen strip zijn een metalen slijpschijf
en een lamellenslijpschijf benodigd.
Onder andere te gebruiken bij:
• Het inkorten van de stalen strip (gebruik hiervoor een
slijptol met een metalen slijpschijf)
• Het wegwerken van bramen (gebruik hiervoor
een slijptol met een lamellenslijpschijf)

Zuignappen
Het vervoeren van de glasplaten gaat eenvoudiger met
een set zuignappen. Vervoer de glasplaten zijwaarts met
behulp van de zuignappen; wanneer glas vlak wordt
opgepakt, kan het namelijk breken door de spanning
die op het midden van het paneel komt. Let op dat het
rubberen oppervlak geheel vuil-/stofvrij is!
Onder andere te gebruiken bij:
• Het verplaatsen van glazen panelen

Verhuurbedrijven

Wist u dat:

Alle benodigde gereedschappen voor de montage van
uw Gumax® producten zijn verkrijgbaar bij de bekende
verhuurbedrijven en bouwmarkten bij u in de buurt.*

• U de volledige garantie heeft wanneer u monteert
volgens de montagevoorschriften
• Alle producten dagelijks zijn af te halen in ons
Pick-up Point
• Het Belgische klusprogramma Dobbit TV een
aflevering heeft gemaakt over de montage van onze
terrasoverkapping. Deze video is terug te vinden op
ons Youtube-kanaal

*informeer bij uw lokale bouwmarkt of de benodigde gereedschappen in
het verhuurassortiment aanwezig zijn.

Bezoek onze showroom

Rooijakkersstraat 8 • 5652 BB Eindhoven
+32 14 - 480 515 • info@tuinmaximaal.be

Afhalen goederen Pick-up Point:
Maandag t/m zondag

09:00 - 18:00

(24 uur per dag bestellingen plaatsen en 7 dagen per week afhalen)

