Assemblage van

Stanza

®

Terrasoverkapping

** A TT EN TIE **
Timmerbedrijf van den Heuvel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele voorkomende fouten in deze handleiding, noch voor eventuele
nadelige gevolgen die uit het gebruik van deze handleiding
kunnen voortvloeien
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Deze terrasoverkapping is geschikt voor buitengebruik en voldoet aan de Europese
richtlijnen (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving).
De Verordening (EU) voor bouwproducten :
305/2011 (van het Europees Parlement en de Raad).

De volgende norm is toegepast:

NEN-EN 1090-1:2009/A1:2011

Bouwvergunning
Voor het plaatsen van een terrasoverkapping is in enkele gevallen een bouwvergunning vereist. Dit is
afhankelijk van diverse factoren zoals: grootte van de overkapping, plaats, enz. Om te bepalen of een
bouwvergunning vereist is verwijzen we u naar de website van het Ministerie van VROM (http://www.vrom.
nl/bouwvergunningen_online) of naar de desbetreffende gemeente. Houdt echter wel rekening met een
aanvraagperiode in de meeste gevallen is dit minimaal 6 weken.
Zagen kunststof dakplaten
Wanneer u de dakplaten zelf op maat zaagt gebruikt u hiervoor een zaagblad met fijne vertanding. Na het
zagen moeten de platen schoongeblazen en opnieuw afgetaped worden. Hiervoor dient u gebruik te maken
van gesloten afdichtingstape (art.nr.7701075) aan de muurzijde en open afdichtingstape (art.nr. 7701076)
aan de gootzijde.
Onderhoud
Spoel los vuil met veel water van de platen. Reinig de platen met een oplossing van milde zeep (bijv.
afwasmiddel) en een zachte doek of spons. Gebruik géén harde borstel, scherpe voorwerpen, isopropanol of
oplosmiddelen op de platen. Reinig de platen nooit in de zon of bij een hoge temperatuur.
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1. Inleiding
Het is erg belangrijk dat u deze montagehandleiding goed leest vóór en tijdens de opbouw van uw
terrasoverkapping. Ook voor optimaal gebruik van uw terrasoverkapping dient u deze handleiding te raadplegen.

2. Veiligheid en gebruik
Ga altijd voorzichtig om met de terrasoverkapping en voer regelmatig voldoende onderhoud uit. Indien u
vragen heeft die volgens u niet of onvoldoende in deze handleiding zijn toegelicht, kunt u contact opnemen
met uw leverancier.
1. Let bij de opbouw van de terrasoverkapping op uw eigen veiligheid en die van anderen.
2. U dient voor de opbouw/montage van de terrasoverkapping met minimaal twee personen te zijn.
3. Het monteren van uw terrasoverkapping dient te gebeuren door iemand met voldoende technische kennis/
ervaring of door een installateur.
4. De montagehandleiding moet nauwkeurig worden doorgelezen vóór en tijdens het monteren.
5. Verwijder geen schroeven of andere onderdelen die reeds in het product verwerkt zijn.
6. Zorg voor intacte en de juiste montagebenodigdheden voor de opbouw van de terrasoverkapping.
7. Houd u aan de voorschriften van de bevestigingsmaterialen.
8. Loop nóóit op de polycarbonaatplaten, belast hiervoor de liggers. Of leg een stevige houten plaat op twee
of meerdere liggers.
9. Verwijder regelmatig sneeuw bij langdurige en/of hevige sneeuwval. Hierdoor voorkomt u schade aan de
terrasoverkapping en/of polycarbonaatplaten.
10. Controleer d.m.v. de paklijst of alle materialen voor de overkapping meegeleverd zijn.
11. Reeds geplaatste uitstekende rubbers kunt u met een scherp mesje op maat afsnijden. Dit is in de fabricage
niet mogelijk i.v.m. rek/krimp van het rubber.

3. Waarschuwingen
Ondeskundige installatie, onderhoud of verkeerd gebruik van de terrasoverkapping kan gevaar
of verwondingen veroorzaken. De terrasoverkapping is voorzien van een CE-kenmerk/logo.
Verwijder deze sticker niet. Gebruik bij eventuele correspondentie over de terrasoverkapping met uw leverancier
altijd de informatie die op deze sticker vermeld staat.
De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door onjuiste montage, onjuiste afstelling
of foutief gebruik van de terrasoverkapping.
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4. Montage benodigdheden
Op deze pagina wordt uitgelegd welke montagebenodigdheden u moet klaar leggen voordat u begint. Denk
hierbij aan uw eigen veiligheid.
Let op: Controleer uw gereedschap op deugdelijkheid!
Benodigde gereedschappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Schroefboormachine met kruiskopbitje (type PH2)
Schroefboormachine met Torxbitje (type T40)
Schop
Schroevendraaier
Ladder
Gatenboor (80 mm)
Boor voor boormachine (4,5 mm en 10 mm)
Siliconenkit met kitspuit (oplosmiddel-vrij)
Waterpas
Hobbymes
Rolmaat
Steeksleutel 12 mm
Steeksleutel 19 mm
Schragen

Philips head

Pozidriv

ar
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5. Overzicht van onderdelen
Controleer aan de hand van de paklijst of alle onderdelen aanwezig zijn en of de afmetingen overeenkomen
met de bestelling.
P6 Dakplaat afsluitpro el
O6 Polycarbonaatplaat
P5 Zijsluitpro el ligger

Randafwerkpro el 16 mm P9
Afdekplaat muurpro el O5

P1 Muurpro el

Rubber 8 mm
R1

Afdichtsrubber
muurpro el

Rubber goot afdichting

Rubber 8 mm
P2 Kantelpro el

O1 Ligger

PVC bladvanger met wartel O7

O8 Afdekhoek

PVC buis slagvast 80 mm O9
Afdekpro el staander P8

P4 Kantelpro el
O4 Afdekplaat gootpro el
P3 Gootpro el
P7 Staander
O2 Stelvoet
O3 Betonpoer

Bevestigingsmateriaal
Verwijzing
Omschrijving

Afbeelding

B1

Boorschroef 4,2x25 mm zelfborend

B2

Schroef 4,2x32 mm zelftapper

B3

Boorschroef 6,3x19 mm zelfborend (zeskant)

B4

Plug 8x40 + schroef 5x50

B5

Afdekdopjes

De schroeven worden in voldoende aantallen meegeleverd, dus het kan zijn dat u op het einde nog schroeven overhoud.

Rubber
Verwijzing
R1

5

Omschrijving

Afbeelding

Rubber 8 mm
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Profielen
Verwijzing

Omschrijving

Afbeelding

P1 + P2

Muurprofiel + kantelprofiel muurprofiel

P3 + P4

Gootprofiel + kantelprofiel gootprofiel

P5

Dakplaat zijsluitprofiel

P6

Dakplaat afsluitprofiel

P7

Staander

P8

Afdekprofiel staander

P9

Randafwerking 16 mm

Onderdelen
Verwijzing

O1 + 01a

Afbeelding

Tussenligger + zijligger

O2

Stelvoet

O3

Betonpoer (optioneel)

O4 + O5

6

Omschrijving

Afdekplaatjes goot- en muurprofiel

O6

Polycarbonaatplaat

O7

Bladvanger + wartel

O8

Afdekhoekje afsluitprofiel

O9

PVC regenpijp
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Profielen
O10

7

Mal voor afstand tussen de liggers
hoeklijn 70x20
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Montage instructie
Benodigdheden

P1

1. Voorbereiden en montage muurprofiel

05

afb. 2
B4
afb. 1

1.
B2
2.

B5

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

8

Bepaal de positie van het muurprofiel op de wand conform opgegeven
maatvoeringen.
Boor aan beide zijden van het muurprofiel twee gaten van 10 mm op de
boorsleuven (ca. 3 cm vanuit de buitenzijden, afb. 1). Gebruik hiervoor een
metaalboor 10 mm.
Meet de afstand in de breedte tussen de gaten die u zojuist heeft geboord
en deel deze maat door het aantal platen (bijv. 4,95 m : 5 platen = 0,99
m). Dit is de tussenafstand waarop u de gaten (2x 10 mm) boort t.b.v. de
montage van de schroeven (2x B4 per ligger).
Houd het met gaten voorbereidde muurprofiel waterpas tegen de wand en
teken de gaten af op de wand.
Boor de afgetekende gaten in de wand (gebruik een geschikte 10 mm boor
voor uw gevel)
Plaats een kitrand op de zijkant van het muurprofiel, schroef B2 vervolgens
de afdekplaten erop (afb. 2).
Monteer het muurprofiel (waterpas) aan de wand. Gebruik hiervoor schroef
B4.
Dek alle schroeven af met afdekdopjes B5.
Kit aan de bovenzijde de uitsparing af tussen de muur en het muurprofiel.
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Benodigdheden

P7

4. Stelvoet (betonpoeren) plaatsen

Gaten
voorboren
Ø 4,5 mm

P3

afb. 3

1.
B1

B2
2.

B5
O4

O7

5.
6.

P3

Boor gaten van Ø 4,5 mm in de buitenzijden van de goot P3 voor
de bevestiging van de staanders P7 (afb.3). LET OP: boor alleen gaten in
het gootprofiel P3 niet in de staanders P7.
Boor in de goot een gat van Ø 80 mm voor de doorvoer van de bladvanger
en gaten van Ø 4,5 mm voor de bevestiging van de goot aan de staander.
Gebruik hiervoor de meegeleverde
boormal (afb.4).

LET OP: positie van de gaten is
afhankelijk van de positie van de
staanders.
3. Zet de goot vast aan de staanders met
boorschroef B1 (2x) aan de buitenzijde
en boorschroef B2 (2x) aan de
binnenzijde van de goot.
4.

Benodigdheden

Breng een kleine kitrand aan langs het
afb. 5
gat in de goot van Ø 80 mm en steek hier de bladvanger door (afb.5).
Draai vervolgens de wartel aan de onderzijde van de bladvanger vast.
Schroef de afdekplaten op het gootprofiel.
Plaats een kitrand in de goot (afb.5).
Dek alle schroeven af met afdekdopjes B5.

3. Kantelprofielen

P4

afb. 6

P1

afb. 4

P2

1.
2.
3.

Plaats het kantelprofiel P2 aan het muurprofiel P1 (afb. 6).
Plaats het kantelprofiel P4 aan het gootprofiel P3.
Trek het rubber over het gootprofiel (afb. 7).

afb. 7

Benodigdheden

4. Stelvoet (betonpoeren) plaatsen

20 mm

O2

O3 optioneel
optioneel

1.
2.
3.

Schroef de stelvoet vast aan de staanders op ca. 20 mm met zelfborende
schroeven 6,3x19 mm.
Bepaal de positie van de staanders en graaf indien nodig ruime gaten.
Zorg voor een stevig fundament of plaatsing van de optionele betonpoer,
waar later de stelvoet op bevestigd kan worden.

B3

Benodigdheden

5. Constructie goot met staander

B1

Muurzijde

Gootzijde
afb. 8

O1a
1.
2.

3.
4.

Plaats de constructie op de fundamenten of op de draadeinden van de
betonpoer.
Leg een van de twee zijliggers (met rubber
aan binnenzijde) tegen de afdekkap op het
kantelprofiel van het muur- en gootprofiel.
Zet deze eerst aan de bovenzijde en dan aan
de onderzijde vast met boorschroef B1. LET
OP: houd de ligger en gootconstructie goed
vast.
Zorg dat de ligger aan de muurzijde 20 mm en
aan de gootzijde 40 mm over steekt (afb.8).
Herhaal stap 2 en 3 voor de andere zijligger.

De twee zijliggers hebben één rubber, zorg dat
dit rubber aan de binnenzijde wordt
gemonteerd (hier komt in een later stadium de
polycarbonaatplaat op te liggen).

B1

1.
2.
3.

Meet de overkapping diagonaal (overhoeks) om te zorgen dat alles haaks
staat (de afstand – diagonaal gemeten – moet gelijk zijn).
Zet de goot en staanders waterpas.
Zorg dat de bevestiging van de staanders aan het fundament niet meer kan
verschuiven.

Indien u gekozen heeft voor de optionele LED-verlichting set, ga nu naar pagina 13.

Benodigdheden

7. Plaatsing liggers

B1
Muurzijde

Gootzijde

O1
1.
O10

2.

3.

Leg de meegeleverde mal 010 op het kantelprofiel
(muurzijde) tegen de zijligger (dit geeft de exacte
maat weer voor de positie van de volgende ligger).
Boor op de hartmaat van de ligger een gat van
4,5 mm in het kantelprofiel (op de boorsleuf )
LET OP: boor alleen gaten in het kantelprofiel
P2 en P4 niet in de liggers 01.
Plaats de volgende ligger (zorg dat deze 40 mm
over de goot steekt) tegen de mal en zet deze aan
de bovenzijde (muurprofiel) en aan de onderzijde
(goot) vast met boorschroef B1. Herhaal deze stap
voor alle liggers.

Muurzijde Gootzijde

R1

1.

2.

Snijd de rubbers op maat tussen de
liggers en druk deze in het
kantelprofiel (goot- en muurzijde) met
het hoge lipje naar de buitenzijde (afb.
9).
Snijd bij gebruik van de optionele LED
spots een uitsparing in het rubber R1
aan de muurzijde voor de kabels.

afb. 9

Benodigdheden

9. Polycarbonaatplaat

O6

P9

1.

2.

Plaats de randafwerking P9 op de
polycarbonaatplaat 06 aan de zijde
met de tape met wit ovalen vlakjes.
Deze zijde van de plaat komt aan de
gootzijde.
afb. 10
Schuif de eerste plaat boven, onder het rubber (gebruik hiervoor de

3.

bijgeleverde mal 010 om de rubbers aan de bovenzijde over de plaat te
schuiven). LET OP: UV-beschermzijde naar boven!
Leg de randafwerking P9 gelijk met de voorzijde van de ligger (afb. 10).

010

O8

afb. 12

P5

P6

1.
B1

B5

2.

3.

Plaats het dakplaat zijsluitprofiel P5 en leg
deze gelijk met de voorzijde van de ligger.
Plaats de afdekhoek O8 tegen de ligger
en het zijsluitprofiel en schroef de hoek
vast met schroef 4,2x25 mm B1 (afb.11).
Boor om de ± 500 mm de gaten voor in
het zijsluitprofiel P5 met boor Ø 4,5 mm.
LET OP: niet door de ligger boren
(afb.12). Schroef het zijsluitprofiel vast.

afb. 11

4. Dek alle schroeven af met afdekdopjes B5.
5. Snijd het rubber van het muurprofiel ± 2,5 cm in naast elk afsluitprofiel.
6. Plaats de tweede polycarbonaatplaat zoals de eerste plaat.
7. Boor de gaten voor in het afsluitprofiel met boor 4,5 mm en plaats het
afsluitprofiel P6 zoals het zijsluitprofiel (afb 13).

afb. 13

8. Werk vanuit een kant alle platen af (volgens punt 1 t/m 4) en gebruik bij de
tussenliggende platen het afsluitprofiel P6.

P8

09

O7

1.
2.

Steek de regenpijp 09 aan de bladvanger + wartel 07.
Plaats de afdekprofielen P8 op de staanders.

Optionele LED verlichting
Benodigdheden

Plaatsing LED verlichting

1.

Indien u een LED verlichtingsset
wilt toepassen, boor dan met de
gatenboor (44 mm) de gaten in de
liggers waar u de verlichting wilt
plaatsen.
2. Boor gaten in het kantelprofiel op
de positie van de liggers.
3. Trek de bedrading door de ligger.

Benodigdheden

Plaatsing LED driver

B1

1.
2.
3.

Plaats de driver op het kantelprofiel.
Trek de kabels van de LED’s door de uitsparing naar de driver.
Sluit deze aan volgens de gebruiksaanwijzing.
Dek de driver af met de hoeklijst en schroef deze aan de onderzijde vast
met schroef 4,2x25 mm B1.

Ga verder met punt 7 op pagina 10.

Optionele schoren
Benodigdheden

Plaatsing schoren

Schoor

Bevestigingsplaatje
1.
Schroef 4,2 x 13 mm
2.
3.
B5

Schroef de bevestigingsplaatjes (op 370
mm van de staander en de goot) vast met
schroef 4,2x13 mm.
Dek alle schroeven af met afdekdopjes B5.
Plaats de schoor en zet deze vast met
schroef 4,2x13 mm.

7. Onderhoudsvoorschriften
Alles wat aan vervuiling onderhevig is en een lang leven wordt toebedacht, moet worden
gereinigd. Aluminium producten moeten regelmatig worden schoongemaakt om een lange
levensduur te garanderen en een fraai uiterlijk te behouden. Sterk vervuilde producten en
slecht onderhoud kunnen de oorzaak zijn van slecht functioneren en leiden tot beschadiging
van het product.
Spoel los vuil met veel water van de platen. Reinig bij vervuiling het aluminium met een
vochtige spons, lauw water en niet-bijtend afwasmiddel. Gebruik nooit agressieve of bijtende
schoonmaakmiddelen of sterke wasmiddelen! Schuursponsjes en andere schuurmiddelen
kunnen krassen veroorzaken. Bij vragen raadpleeg uw leverancier.
Weersinvloeden
Afhankelijk van de locatie van uw terrasoverkapping en de weersomstandigheden, bestaat de kans
dat er na enige tijd een aanslag van atmosferische verontreiniging gevormd wordt.
8. Storing en reparaties
Neem contact op met uw leverancier.
9. Garantie
Voor garantie verwijzen wij u naar onze voorwaarden. Houdt u er rekening mee dat o.a. uitgesloten van
garantie zijn:
- Schade veroorzaakt door onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruik van de producten.
- Onvoldoende onderhoud van de producten.
- Verkleuring van de materialen door weersinvloeden.
- Gebruikssporen.

Bij wijzigingen aan uw terrasoverkapping die niet door de fabrikant zijn aangebracht,
vervalt de garantie en de CE-conformiteitverklaring.

Veel plezier met uw terrasoverkapping!

