
 
Montagehandleiding voor 

Gumax® Glazen spie

Teken een loodlijn af aan de gevelzijde 
vanaf de binnenzijde van de zijligger tot aan 
de onderzijde van de spie.

Plaats het 120mm montage beugeltje met 
de bijgeleverde slagpluggen zodanig dat 
deze achter de kopse kant van de spie weg 
valt.

Boor nu 4 of 5 gaatjes in de lip van de zijlig-
ger, om uitschieten te voorkomen.

Benodigde gereedschappen

 Accuboor Vierkante bit (mee-
geleverd)

Stanleymes Waterpas Rolmaat 

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 aan-
wezig). Stuur deze naar klantenservice@
tuinmaximaal.nl onder vermelding van uw 
bestelnummer. 

Tuinmaximaal zal zo spoedig mogelijk een 
passende oplossing bieden. Indien u on-
danks 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.

Stap 1: Stap 2: Stap 3:

Let op:



Schroef nu de spie vast tegen het muur 
beugeltje.

De glazen spie heeft folie aan beide zijden 
van het glas. Dit kan verwijderd worden 
door het met een mes langs de rubberen 
strip los te snijden en met een föhn warm 
te maken. Trek de folie daarna voorzichtig 
vanuit de hoeken los.  

U kunt de folie ook laten zitten i.v.m. 
privacy, enkel bestaat de kans dat dit naar 
verloop van tijd (vanwege weersomstandig-
heden) zal los laten.

Geniet van de 
overkapping met Glazen 

spie!

Met de hulp van een assistent, til nu de spie 
strak tegen de onderkant van de zijligger, 
tegen de lip aan en schroef de spie vast 
aan de zijligger met de bijgeleverde korte 
schroefjes.
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