
Montagehandleiding zijspie met zijwand

1.1	 Plaatsen	van	het	u-profi	el	tegen	de	staander
Plaats een u-profi el verticaal tegen de staander en zorg dat deze waterpas staat. Lijn dit profi el uit met 
de buitenkant van de staander. Monteer het u-profi el vast tegen de staander met de meegeleverde zelf-
borende schroeven. 

1.2	 Plaatsen	van	het	u-profi	el	tegen	de	muur
Plaats het andere u-profi el verticaal tegen de muur en zorg dat ook deze waterpas staat. Lijn dit profi el 
uit met het tegenoverliggende u-profi el. Monteer het u-profi el vast tegen de muur met de meegeleverde 
slagpluggen. Gebruik bij een muur die niet van steen is eventueel andere schroeven.

1.	 Plaatsen	van	de	aluminium	wand

1.3.	 Inkorten	van	de	aluminium	panelen
Meet de tussenmaat tussen de staander en de wand. Kort de panelen in naar de gemeten tussenmaat 
- 10 mm. Deze extra inkorting van 10 mm doe je om de panelen soepel in de u-profi elen te kunnen schui-
ven.

Buitenzijde
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1.4	 Plaatsen	van	de	panelen	in	de	u-profielen
Plaats de ingekorte aluminium panelen één voor één van de bovenkant in de u-profielen. Deze klikken 
eenvoudig in elkaar vast.

1.5	 Plaatsen	van	de	afdeklijst
Plaats de afdeklijst boven op het laatste paneel. Ook deze klikt eenvoudig vast in het bovenste paneel. 
Deze stap is ook van toepassing als je hierna een zijspie boven op de aluminium wand gaat monteren.
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De montage van de aluminium zijwand is nu voltooid. Je bent nu klaar om de polycarbonaat zijspie te 
monteren, om zo de zijkant van je terrasoverkapping volledig af te zluiten. Op de volgende pagina volgt 
de montagehandleiding van de polycarbonaat zijspie.
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2.1	 Meten	en	aftekenen	zijde	C
Meet de hoogte vanaf de onderzijde van het muurprofiel tot aan de zojuist geplaatste aluminium wand. 
De polycarbonaat plaat is standaard 98 cm in hoogte, dus dit is de maximale hoogte van zijde C.

2.2	 Meten	en	aftekenen	zijde	D
Meet de afstand tussen de staander en de muur en haal 1 centimeter van deze maat af. 
Zijde D = afstand tussen muur en staander – 1 cm. 

2.3.	 Meten	en	aftekenen	zijde	B
De terrasoverkapping is standaard geplaatst is onder een hoek van 8 graden, waardoor de daling 14 
centimeter per meter van zijde D is. Is zijde D 3 meter, dan loopt de overkapping 3 x 14 = 42 centimeter 
af. Zijde B is dan zijde C - 42 centimeter.

2.4.	 Meten	en	aftekenen	zijde	A
Teken de juiste afmetingen af op de polycarbonaat plaat. De lengte van Kant A hoeft niet bekend te zijn 
om deze tekening te maken. Trek een lijn van de bovenkant van Zijde B naar de bovenkant van Zijde C.

2.	 Meten	en	aftekenen	van	polycarbonaat
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3.1	 Polycarbonaat	zagen
Zaag het polycarbonaat voor de schuinte en de diepte op maat. Gebruik hiervoor een decoupeer- of cir-
kelzaag met fijne tand. Blaas na het zagen met de compressor het zaagsel uit de plaat of zuig het op met 
een stofzuiger. Ieder stukje zaagsel blijft zichtbaar, dus sla deze stap niet over.

3.	 Polycarbonaat	plaat	gereedmaken	voor	montage

3.2	 Anti-dusttape	plakken
Gebruik de anti-dusttape om de zijde A, B en C dicht te maken.

3.3	 U-profielen	plaatsen	(zijde	A	en	zijde	B)
Plaats een u-profiel op zijde A en houd het uiteinde aan zijde C gelijk. Zaag aan zijde B het u-profiel af. 
Het stuk dat je over houdt, gebruik je vervolgens voor zijde B. Teken deze af en zaag het op maat. Plaats 
het nu op zijde B en tik aan met een rubberen hamer.

Tip: als dit lastig gaat, kun je het polycarbonaat een beetje samendrukken aan de kanten.
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3.4	U-profiel	plaatsen	(zijde	C)	
Leg het andere u-profiel gelijk met zijde C en teken het uiteinde verstek af aan zijde A. Zaag deze kant af 
en plaats het u-profiel op zijde C. Het gedeelte dat uitsteekt aan zijde D kun je nu ook afzagen. Het klopt 
dat er voor nu nog geen u-profiel aan zijde D gemonteerd wordt.

4.	 Polycarbonaat	plaat	monteren

4.1	Muurbevestiging	plaatsen
Meet aan de muurzijde vanuit de hoek recht naar beneden met een waterpas en gebruik twee slagplug-
gen om de bevestigingshoek in de muur te monteren. Gebruik bij een muur die niet van steen is eventu-
eel andere schroeven.
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4.2	Zijspie	monteren	in	bevestigingshoek
Bevestig de zijspie (zonder u-profiel aan de onderzijde) aan de lip van de zijligger langs de buitenzijde en 
aan de bevestigingshoek aan de muur. 

5.	 Polycarbonaat	plaat	monteren	aan	de	zijwand

5.1	U-profiel	monteren	(zijde	D)	
Neem de maat van zijde D en kort het laatste u-profiel in naar de volledige lengte. Zaag aan beide uitein-
den van zijde D kleine hoekjes van 20 mm uit het profiel, zodat de profielen bij de muur en de staander 
netjes aansluiten. Zet het profiel op zijde D en tik deze vast met een rubberen hamer.
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5.2	Zijspie	bevestigen	aan	de	zijwand	
Vul de minimale opening die overblijft tussen zijde D en de aluminium zijwand met montagekit. Hiermee 
zet je de onderkant van de polycarbonaat zijspie vast aan de aluminium zijwand.


