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1 Inleiding
In deze handleiding vindt u overzichtelijk alle stappen welke u moet doorlopen voor een correcte montage van
uw terrasoverkapping. Wij adviseren u, alvorens met de montage te beginnen, de gehele handleiding aandachtig 
door te nemen. Controleert u voor aanvang van de montage of alle benodigde onderdelen zijn meegeleverd. 
Neemt u voor uw veiligheid de toepasselijke voorschriften in acht. Hiermee garandeert u ook de
veiligheid van de geplaatste terrasoverkapping. Mocht u onverhoopt nog vragen hebben, neemt u dan gerust
contact op met uw betreffende dealer.
Deze handleiding dient op een veilige, droge en schaduwrijke plek bewaard te worden. In geval van beschadiging of 
verlies dient de gebruiker een nieuw exemplaar van de handleiding af te drukken via de website van de leverancier.

2 Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen
       Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen voor u de terras-
       overkapping gaat monteren. 

• Volg bij de instructies en richtlijnen zoals omschreven in deze handleiding. Wijzig de volgorde van de te
verrichten handelingen niet.
Indien een of ander niet duidelijk, neem dan contact op met ForaVida B.V.
Technische wijzigingen voorbehouden, zonder schriftelijke melding.

• Houd u bij de montage aan de geldende normen en wettelijke voorschriften.
• Wij adviseren de montage van de terrasoverkapping met minimaal 2 personen uit te voeren.
• De materialen dienen in een droge, geventileerde ruimte te worden opgeslagen, niet blootgesteld aan direct

zonlicht.
• Open de verpakking voorzichtig.
• Om schade aan uw terrasoverkapping te voorkomen, plaatst u de onderdelen op een zachte, schone en vlakke

ondergrond. Indien u een overkapping met glazen dak heeft, plaats dan de glazen dakplaten nooit direct op de
grond!

• Glazen dakplaten dienen altijd liggend (staande op de lange zijde) te worden vervoerd. Het beste is om hier
zuignappen voor te gebruiken. Wanneer glasplaten vlak worden opgepakt zouden ze anders kunnen breken
door spanning op de plaat.

• De randen en hoeken van de glazen dakplaten zijn zeer kwetsbaar. Zorg ervoor dat deze niet beschadigen.
• Zorg ervoor dat u nooit op de glazen of polycarbonaat platen gaat staan, ook niet wanneer deze op de grond

liggen.
• De polycarbonaat platen en glasplaten zijn sterk, maar onvoldoende bestand tegen puntbelasting. Loop er dus

niet op! Op de tussen- en zijliggers van de overkapping mag u wel lopen.
• Het toevoegen of weglaten van onderdelen, of het bewerken van materialen anders dan op de

voorgeschreven wijze kan een nadelige invloed hebben op de veiligheid van de glazen schuifwand en
wordt dus ten strengste afgeraden!

• Zeker de montageplaats af d.m.v. veiligheidslint zodat derden op afstand worden gehouden.
• Draag altijd de juiste beschermende kleding (werk handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril, schoenen

met anti-slip etc.) bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
• Plaats een ladder altijd op een stevige stabiele ondergrond.
• Monteer de terrasoverkapping op een vlakke stabiele fundering of stenen ondergrond (minimale last van 750kg

per staander) en tegen een stevige en vlakke gevel (minimale last van 220kg per strekkende meter). Zorg ervoor
dat muur en grond schoon en droog zijn.

• Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen goed zijn vastgedraaid. Controleer dit regelmatig.
• De bevestigingsmaterialen worden geleverd voor montage aan een bakstenen muur. Indien u monteert aan

een gevel van een ander materiaal, dient u zelf voor de bevestigingsmaterialen te zorgen.
• Verwijder het product in overeenstemming met de locale wet- en regelgeving.
• ForaVida B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het

niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding, dan wel door
onachtzaamheid tijdens montage, gebruik en onderhoud van het product en de eventueel bijbehorende
accessoires. ForaVida B.V. is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade.
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3 Productbeschrijving
Een terrasoverkapping is een mooie, luxe aanvulling op uw tuin en zorgt ervoor dat u het hele jaar kunt genieten 
van uw tuin. Deze is met verschillende accessoires uit te breiden, zoals glazen schuifdeuren en zijwanden. Onze 
terrasoverkappingen zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en afmetingen. 

Afmetingen
De terrasoverkappingen worden geleverd in standaard breedte- en dieptematen. Deze kunnen naar wens ingekort 
worden tijdens de montage. De terrasoverkappingen zijn uit één stuk verkrijgbaar vanaf de breedtemaat 3,06 t/m 
6,06 meter breed. Bij bredere terrasoverkappingen worden ze aan elkaar gekoppeld door middel van een koppel-
stuk. De diepte van de terrasoverkappingen is mogelijk vanaf 2,5 t/m 4,0 meter. Hierbij verspringt de diepte telkens 
met een halve meter.

Stijlen
U heeft keuze uit drie stijlen: halfrond, vlak en klassiek. De staanders zijn standaard vierkant bij alle uitvoeringen. 
Zowel bij een glazen dak als polycarbonaat dak heeft u keuze uit alle drie de beschikbare stijlen.

Kleuren
Onze terrasoverkappingen zijn leverbaar in de kleuren antraciet structuur (RAL7016S) en crèmewit glad (RAL9001). 
Alle bijpassende accessoires zijn in dezelfde kleuren beschikbaar.

Dakbedekking
Voor de dakbedekking is het mogelijk om te kiezen uit polycarbonaat of glas. Voor onze terrasoverkappingen ge-
bruiken wij polycarbonaat van Lexan. De platen zijn voorzien van een speciale X-structuur waardoor ze erg stevig 
zijn en zijn daarnaast voorzien van een UV-coating. Hierdoor verkleuren de platen niet. Wij bieden twee verschillen-
de versies aan; helder (voor meer licht) en melkwit (voor meer zonwering).
Het glas dat wij gebruiken bij de terrasoverkappingen is 44.2 gelaagd glas, ook wel veiligheidsglas (VSG) genoemd. 
Onze leverancier, Koninklijke Saint Gobain, staat bekend om de hoge kwaliteit glas die zij leveren. Het glas bestaat 
uit 2 glasplaten met daartussen PVB (Polyvinylbutyral) folie. Het folie zorgt voor extreem goede hechting van het 
glas en zorgt ervoor dat, mocht het glas kapot gaan, de glasplaat één geheel blijft, waardoor er geen glasscherven 
naar beneden kunnen vallen. Het glas is in totaal 8,76mm dik.

Aantal staanders
Door het gebruik van sterk aluminium en een versteviging in de goot is het mogelijk om een grote overspanning op 
twee staanders te behalen. Bij een terrasoverkapping met polycarbonaat dak is de maximale overspanning op twee 
staanders 6,06 x 3,0 meter en bij een glazen dak 6,06 x 2,5 meter.

Bevestigingsmiddelen
Het muurprofiel van de terrasoverkapping wordt standaard bevestigd met de meegeleverde slagpluggen 8x80 mm. 
De overige onderdelen van de overkapping worden gemonteerd met de meegeleverde zelfborende schroeven 
4x19 mm en 4x32 mm.
De bevestigingsmaterialen worden geleverd voor montage aan een bakstenen muur. Indien u monteert aan een 
gevel van een ander materiaal, dient de installateur zelf te bepalen welke bevestigingsmaterialen er nodig zijn.

Fundering
Ook zijn optioneel betonpoeren met en zonder HWA en snelbeton beschikbaar om te voorkomen dat de terras-
overkapping gaat verzakken. Hiermee kunt u zorgen voor een degelijke fundering. Betonpoeren zijn alleen te ge-
bruiken als er geen bestaande fundering van bijvoorbeeld een uitbouw in de grond verwerkt zit waar de staander 
van de overkapping moet komen. Is dit wel het geval, dan kiest u voor snelbeton.

Opties
De terrasoverkapping is met diverse accessoires uit te breiden; zoals de glazen schuifwand, zijspie en zijwand. Ook 
terrasverwarming en ledverlichting zijn optioneel. Alle accessoires zijn ook later te monteren, behalve de led-
verlichting. De montage van de ledverlichting is daarom ook meegenomen in deze handleiding.
Ledverlichting is leverbaar als een set van 6, 8, 10 of 12 stuks, welke allemaal met een gebruiksvriendelijke
afstandsbediening zijn te bedienen. De ledspotjes zijn van 1-100% te dimmen met het touchpad of met behulp van 
de knoppen snel in te stellen op 25, 50, 75 of 100%.
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4 Onderdelen overzicht
4.1 Exploded view
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Controle levering
In deze handleiding is een terrasoverkapping weergegeven met voorbeeld afmeting (BxH) 5,06 x 3,0 m met vlakke 
sierkap. Dit voorbeeld is slechts illustratief. Het type en aantal geleverde onderdelen is afhankelijk van uw bestel-
ling.

LET OP: Controleer altijd de afleverbon van de geleverde onderdelen goed op kwantiteit en kwaliteit. 
Eventuele zichtbare gebreken dienen gemeld te worden volgens de leveringsvoorwaarden op de website van 
ForaVida B.V.
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4.2 Stuklijst

20. Bladvanger

19. Koppelstuk goot

21. 90º pvc-bocht

A. zelfborende schroef 4x19 mm

C. Slagplug 8x80mm+schroef

23. Anti-dust tape (open)

22. Anti-dust tape (dicht)

B. zelfborende schroef 4x40 mm

18. Staander

13. Verenstaalstrip

14. Polycarbonaat
plaat 980 mm

14A. Glasplaat 980 mm

16B. Betonpoer met HWA
      (optie) 

16A. Betonpoer
      (optie) 

17. Pvc-buis ø80 mm

15. Snelbeton
(optie)

11. Tussenligger
2 x afdichtingsrubber

12. Afdekbovenlijst
2 x afdichtingsrubber

10. Zijligger
1 x afdichtingsrubber

10. Afdekbovenlijst
2 x afdichtingsrubber

7. Sierkap goot
(Vlak, halfrond of
klassiek)

9. Afdekkap gootprofiel

8. Afdekkap muurprofiel

1. Gootprofiel

2. Muurprofiel

4. Condensprofiel lang

3. Afwerkkliklijst

5. Muurprofiel rubber

6. Plaatstopper
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5 Montagevoorbereiding
5.1 Montagevoorwaarden

• Er dient een goede vlakke stabiele ondergrond te zijn voor de opbouw van de terrasoverkapping.
• Zorg ervoor dat de fundering stevig genoeg is, anders loopt u het risico dat de terrasoverkapping gaat

verzakken. Dit betekent dat de fundering per staander 750kg moet kunnen dragen. Funderen kan met
snelbeton of met betonpoeren. Beide worden niet standaard meegeleverd. Bevestiging op het terras is
ook mogelijk met behulp van aluminium hoekprofielen, welke niet standaard mee worden geleverd. Het
terras dient dan eveneens 750kg per staander te kunnen dragen.

• De fundering dient waterpas te zijn.
• De locatie waar de terrasoverkapping geplaatst wordt, dient bouw klaar en vrij te zijn van obstakels zoals

bloembakken e.d., zodat u de montage ongehinderd kunt uitvoeren.
• De ondergrond moet ontdaan zijn van obstakels zoals NUTS leidingen (stroomkabels e.d.).
• De plek waar het muurprofiel komt, dient stevig, egaal en vlak te zijn. De muur dient een minimale belasting van

220kg per strekkende meter te kunnen dragen.
• De doorloophoogte van uw terrasoverkapping mag u zelf bepalen. Echter bij het plaatsen van een glazen

schuifwand in uw terrasoverkapping dient u de doorloophoogte aan te passen aan de hoogtemaat van de
glazen schuifwand. Deze maten vindt u terug in de montagehandleiding van de glazen schuifwand en op
de website van ForaVida B.V.

• De terrasoverkapping dient geplaatst te worden met een afschot van 8 graden. De hoogte van het muurprofiel
en de doorloophoogte zijn compleet van elkaar afhankelijk en bepalend door dit afschot. Alle
profielen zijn op het afschot van 8 graden aangepast, waardoor deze niet meer op elkaar aan zouden
sluiten als u de terrasoverkapping op een ander afschot zou monteren.

• In verband met het uitzetten van de materialen mag de terrasoverkapping niet strak tussen twee muren
worden geplaatst, maar moet er per breedtemeter van de terrasoverkapping 2 mm worden vrijgehouden.

• Bij gebruik van betonpoeren kunnen staanders niet tegen de muur worden geplaatst omdat de betonpoeren
breder zijn dan de staanders. Gebruik in dit geval snelbeton.

• De maximale overspanning tussen de staanders is 6 meter. Een terrasoverkapping met polycarbonaat dak kan
maximaal 3 meter diep zijn en een glazen dak 2,5 meter. Is deze dieper, dan zal er een derde staander in het
midden van de goot nodig zijn. Gaat het niet om een gekoppelde goot? Dan mag deze staander
maximaal een meter naar links of naar rechts worden verplaatst.

• Bij gekoppelde terrasoverkappingen komt er altijd een staander onder de koppeling. Deze kan en mag niet
worden verplaatst, omdat de staander de koppeling moet ondersteunen.

• De waterafvoer kan niet worden geplaatst in een staander waarboven goten gekoppeld zijn.
• LET OP: Boor en schroef nooit door de pvc-buis in één van de staanders.
• De liggers, de afdeklijsten en de condensprofielen van de terrasoverkapping zijn standaard uitgerust met

voorgemonteerde rubbers. Voor montage dienen de rubbers (met enige overlengte i.v.m. krimpen en
uitzetten) op maat gemaakt te worden.

• Zorg ervoor dat het muurprofiel, gootprofiel, bladvanger, siergootlijst en afdekkappen netjes zijn afgekit.
• LET OP: De optimale verwerkingstemperatuur van de kit is +5ºC tot +40ºC.
• Zorg ervoor dat het beschermfolie van de aluminium onderdelen en van de dakplaten pas als laatste

wordt verwijderd om eventuele beschadigingen tegen te gaan.
• Garantie vervalt indien de terrasoverkapping niet conform de instructies in deze handleiding wordt

gemonteerd.
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5.2 Controle gereedschap en toebehoren

Ø4 / Ø8 mm

KIT Zeep Siliconen spray

Glasdrager (optie)

Snelbeton (optie)

Ø80 



5.3 Inmeten en maten bepalen

De terrasoverkapping is modulair opgebouwd en in een groot aantal afmetingen verkrijgbaar. De overkapping is 
indien gewenst eenvoudig op maat te maken. 

• Controleer de dagmaten.
• Controleer of de dagopening geheel waterpas is. 
• Controleer of de ondergrond stabiel en voldoende gefundeerd is.

 
 B:       Lengte van muurprofiel, gootprofiel, metalen strip en sierkap.
 H:       Hoogte van grond tot onderkant muurprofiel.
 H1:       Hoogte van grond tot onderkant gootprofiel (= doorloophoogte).
 D:       Afstand van achterzijde muurprofiel tot binnenzijde staander (= Uitvalmaat).
 D+55mm: Afstand van achterzijde muurprofiel tot hart hemelwaterafvoer.
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B

H

D

D + 55mm
 Min. 300 mm

H1

H
H1

Min.300 mm

D +55 mm

8°



De terrasoverkapping dient geplaatst te worden met een afschot van 8 graden.
De hoogte van het muurprofiel en de doorloophoogte zijn compleet van elkaar afhankelijk en bepalend
door dit afschot. Alle profielen zijn op het afschot van 8 graden aangepast, waardoor deze niet meer op
elkaar aan zouden sluiten als u de terrasoverkapping op een ander afschot zou monteren.

Het aantal staanders van een overkapping is afhankelijk van de breedte en de uitval van de overkapping.

De terrasoverkapping met polycarbonaat dak wordt op een standaard maat geleverd, inclusief de dak-
platen. Indien inkorten in de breedte of diepte nodig is, dient u alle onderdelen zelf op maat te maken.

Voor de terrasoverkapping met glazen dak worden de dakplaten op maat geleverd. De aluminium 
onderdelen worden op de standaard maat geleverd. Indien inkorten in de breedte of diepte nodig is, 
dient u de aluminium onderdelen zelf op maat te maken.

Hoogte bepalen (H en H1)
De hoogte van het muurprofiel (H) en de doorloophoogte (H1) zijn eenvoudig aan te passen met behoud van het 
afschot. Indien u het muurprofiel lager wilt plaatsen of de doorloophoogte van de goot lager wilt maken, trek dan 
het aantal centimeters dat u omlaag gaat bij beide zijden gelijk af. LET OP: Houd er hierbij rekening mee dat bij de 
staanders overlengte moet zijn voor de plaatsing op betonpoeren of voor het storten in een fundering.

Bepaal de hoogte van het muurprofiel (= onderkant muurprofiel (H)) aan de hand van de volgende berekening:
14 x diepte in meters (D) + doorloophoogte in centimeters (= onderkant goot (H1)) = onderkant muurprofiel in 
centimeters (H).

Bijvoorbeeld: U wilt een terrasoverkapping van 3 meter diep plaatsen met een doorloophoogte van 210cm. De 
berekening is dan als volgt: 3(m) x 14 + 210(cm) = 252cm. 

Bepalen en inkorten van de breedte (B):
Bepaal de gewenste breedtemaat (B) van de terrasoverkapping. Doe dit als volgt: 
1. Meet de breedte op van de plaats waar de overkapping moet komen. Houd hiervoor de smalste    
maat aan;
2. Tel per breedtemeter van de overkapping 2mm eraf. Deze ruimte moet er speling zitten tussen de          
overkapping en de muur/schutting.

Kort het muurprofiel, het gootprofiel, de verenstaal strip en de sierkap in op ‘lengte X’ met een zaag.

Polycarbonaat platen inkorten
Indien u de polycarbonaat platen in de breedte wilt inkorten, adviseren wij om zoveel mogelijk per volledige
“kamers” in te korten zodat de randen gesloten blijven.

Eén kant inkorten
Kort één polycarbonaat plaat in de breedterichting in met ‘lengte X’ (dezelfde lengte als waar u de grote aluminium 
onderdelen zojuist mee in heeft gekort). Laat tijdens het zagen het folie op de plaat zitten.

Twee kanten inkorten
Kort de twee buitenste polycarbonaat platen van de overkapping in de breedterichting in met lengte X : 2. Laat 
tijdens het zagen het folie op de plaat zitten.

Gelijke vlakverdeling
Kort alle polycarbonaat platen van de overkapping in de breedterichting in met lengte X : het aantal dakplaten. Laat 
tijdens het zagen het folie op de plaat zitten.

Afwerkkliklijsten inkorten

Eén kant inkorten
Kort 2 afwerkkliklijsten, 1 condensprofiel 935 mm en 1 condensprofiel 980 mm in met lengte X.

Twee kanten inkorten
Kort 4 afwerkkliklijsten, 2 condensprofielen 935 mm en 2 condensprofielen 980 mm in met lengte X : 2.

www.foravida.nl    Montagehandleiding terrasoverkapping                              Pag 10 



Gelijke vlakverdeling
Kort alle afwerkkliklijsten, alle condensprofielen 935 mm en alle condensprofielen 980 mm in met lengte X : het 
aantal dakplaten

Bepalen en inkorten van de diepte (D)
Let op: indien u uw terrasoverkapping in de diepte inkort, kunt u later geen glazen zijspie meer toevoegen aan uw 
overkapping. 

De totale uitvalsmaat (D) van een terrasoverkapping wordt gemeten vanaf de achterzijde muurprofiel tot
aan de binnenzijde van de staander.

1. Bepaal de gewenste dieptemaat van de terrasoverkapping.
2. Kort alle polycarbonaat platen in deze richting met lengte Y in, zuig de stofdeeltjes uit de platen of blaas de 
kanalen schoon met een compressor (laatste is aanbevolen).
3. Kort alle liggers inclusief afdeklijsten en rubbers met lengte Y in.
4. Teken nieuwe zaagsneden af met het zojuist afgezaagde stuk ligger en zaag nieuwe zaagsneden in de liggers.
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6 Montage
6.1 Voormonteren van de goot

6.1.1 Koppelen van de goot
Indien de terrasoverkapping breder is dan 6.06 meter worden er 2 gootprofielen en een koppelstuk meegeleverd. 
Het is aan te raden de gootdelen voor montage te koppelen met behulp van het meegeleverde koppelstuk. Hiero-
nder worden de montagestappen weergegeven:

B

1/2

1

1

2
2

Zeep

1. Maak de goot en het 
koppelstuk schoon en 
vetvrij.

2. Schuif het koppelstuk
tot aan de helft in de 
goot.

3. Kit de aansluitrand 
van het koppelstuk 
aan de binnenzijde af.

4. Schuif de tweede goot 
aan de andere 
zijde van het koppelstuk.

5. Kit de aansluitrand 
van het koppelstuk 
aan de binnenzijde af.

6. Schroef het koppel-
stuk aan de goot en Kit 
de goot waterdicht af!
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6.1.2 Monteren van bladvanger in de goot

55

50

1

1

3

1. Leg de goot vlak en stevig op 2 schragen.
Bepaal in welke staander de hemelwaterafvoer komt, d.w.z. aan de linker- of rechterzijde van de goot. 
Teken de positie van het gat voor de bladvanger in de goot af.
Boor nu voorzichtig met de gatenzaag een gat van ø86 mm in de goot. 

2. Breng kit aan op de onderzijde van de bladvanger.
3. Plaats de bladvanger in het gat van de goot. Kit de bladvanger rondom waterdicht af.
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6.1.3 Monteren van verenstaalstrip in de goot (optie)

1

4

5

5

5 cm

50 cm

LET OP: Alleen van toepassing bij overkappingen van 5 of 6 meter breed op twee staanders.
1. Leg het gootprofiel vlak en stevig op 2 schragen.
2. Schuif de verenstaalstrip in het gootprofiel. TIP: spuit eerst siliconenspray in de kamer van het gootprofiel.

1. Leg de goot vlak en stevig op 2 schragen.
Plaats de sierkap op de voorzijde van de goot.

2. Zet de sierkap vast met de bijgeleverde korte zelfborende schroeven.
Begin circa 5cm van de zijkant en plaats om de circa 50cm een schroef.
De laatste schroef eindigt op circa 5cm van de kant.

6.1.4 Monteren van sierkap op de goot
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6.1.5 Monteren afdekkappen gootprofiel

1. Breng kit aan op de kopse kanten van het gootprofiel, de sierkap en de gootafdekkap.
2. Schroef met de korte zelfborende schroeven voorzichtig de afdekkap op het gootprofiel en de sierkap in
de daarvoor bestemde schroefgeleiders.
3. Kit de binnenzijde van de goot waterdicht af. 

24

4.

5.6.
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6.2 Montage van het muurprofiel

Als het muurprofiel de juiste lengte heeft kunt u deze direct plaatsen, anders dient u eerst het muurprofiel op de 
gewenste lengte in te korten (zie pagina 10). LET OP: het muurprofielrubber dient pas aan het einde van de 
montage in het muurprofiel te worden geschoven.
1. Boor in het muurprofiel gaten met een afstand van circa 75cm ertussen. Begin circa 10cm uit de klant en eindig 
circa 10cm uit de kant. Gebruik hiervoor een metaalboor ø 8mm.

2. Markeer nu op de muur een lijn die aangeeft waar de onderkant van het muurprofiel komt. 
(LET OP:  Houd bij het bepalen van de hoogte van het muurprofiel rekening met een afschot van 8 graden en de 
gewenste doorloophoogte (zie pagina 10)). 
Plaats het muurprofiel op de lijn en markeer vervolgens de gaten zoals u die in uw muurprofiel heeft
voorgeboord.
3. Boor nu gaten met een betonboor van ø 8mm. Zorg ervoor dat het muurprofiel waterpas hangt.

10 cm
75 cm

75 cm

B

6

1.

H

B

Ø8 mm

H

H

6

2.

3.
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4. Houd het muurprofiel tegen de muur en sla met een hamer de slagpluggen in de bevestigingsgaten. Schroef het 
laatste stukje van de slagpluggen de muur in. (gebruik de slagpluggen alleen in geschikte muursoorten).
5. Ontvet het muurprofiel aan de bovenzijde bij de muur.
6. Kit het muurprofiel (tussen de muur en het muurprofiel) aan de bovenzijde goed af. Werk de kit glad en water-
dicht af.

H

Zeep

6

4.

5.

6.
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6.3 Plaatsen van staanders, met snelbeton (optie)

6.3.1 Gat graven voor staanders

1. Bepaal de posities van de staanders. De vierkante staanders hebben een afmeting van 110x110 mm.
Plaats het hart van de staanders op afstand D + 55 mm van de achterzijde van het muurprofiel.
Markeer het hart van de staanders op de grond en graaf per staander een gat van 200x200x200 mm ( LxBxH).

D+55 mm

200

300

200

D+55 mm1.

X

X

B-110 mm
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6.3.2 Plaatsen van staanders

Bepaal de juiste lengte van de staander. Ga hierbij uit van de hoogte van de onderkant goot tot aan de grond plus 
een overlengte van min. 200 mm voor plaatsing in de grond. Zaag de staanders op de juiste lengte af.

1. Bepaal in welke staander de hemelwaterafvoer komt en boor een opening voor de afvoer. Gebruik hiervoor een 
gatenboor van Ø 86mm.
2. Plaats de pvc-buis in de juiste staander.
3. Lijm de 90° pvc-bocht en plaats deze onderaan de pvc-buis.
4. Plaats de staanders zo nauwkeurig mogelijk in de grond. Plaats ze waterpas.
Zorg ervoor dat de bovenzijde van de staanders onderling uitgelijnd zijn en de staanders volledig haaks staan.
5.Breng het snelbeton aan rondom de staander in de grond en vul de gaten netjes af. LET OP: Snelbeton is in 15 
minuten hard. Raak de paal niet eerder aan. Gebruik rubberen handschoenen, want het is agressief 
materiaal.

D

D

8

8

9

10

1.

2.

3.

4. 5.

Lijm

Snelbeton (optie)

300

Ø80 
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6.4 Plaatsen van staanders, met betonpoeren (optie)

6.4.1 Plaatsen betonpoeren

Bepaal de posities van de betonpoeren.
Plaats het hart van de betonpoer op afstand D + 55 mm van de achterzijde van het muurprofiel.
Markeer het hart van de betonpoeren op de grond en graaf per betonpoer een gat.
Plaats de betonpoeren zo nauwkeurig mogelijk in de grond. zorg ervoor dat de bovenzijde van de
betonpoer minimaal 100mm onder het maaiveld wordt geplaatst en plaats ze waterpas.
Zorg ervoor dat de betonpoeren volledig haaks staan. 

D+55 mm

100 mm

200

300

200

D+55 mm

100 mm

7B

7A

1. 2.

X

X

B-110 mm
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6.4.2 Plaatsen van staanders op betonpoeren

LET OP: houd bij het eventuele inkorten van de staanders rekening met de diepte van de betonpoeren en de 
onderzijde staander.

1. Plaats de staander met de pvc-buis ter plaatse van de betonpoer met HWA.
2. Plaats het pvc verloopstuk in de betonpoer met HWA en sluit de pvc-buis aan op het verloopstuk en lijm deze 
vast.
3. Schuif de staander met de pvc-buis op de verbindingshoeken van de betonpoer met HWA. Zorg dat deze water-
pas staat.
4. Bevestig de staander aan de verbindingshoeken met zelfborende korte schroeven.
5. Plaats de volgende staander op de betonpoer. Zorg dat deze waterpas staat en bevestig deze aan de 
verbindingshoeken met zelfborende korte schroeven.

D

7B

11

2. 3.

1.1.

B-110 mm

4.
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6.5 Plaatsen van de goot, zijliggers en tussenliggers

6.5.1 Monteren van de goot aan de staanders

1. Plaats nu het voorgemonteerde gootprofiel op de staanders. Zorg ervoor dat de bladvanger goed
in de pvc-buis valt.
2. Schroef de staanders vast aan de goot met twee korte zelfborende schroeven vanuit de onderlip van het
gootprofiel in de staander. 
Let erop dat u niet door de pvc-buis in één van de staanders boort en schroeft!

1

1.

2.
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6.5.2 Plaatsen van de zijliggers

1. Snij voorzichtig de voorgemonteerde rubbers in de zijliggers op maat.
2. Plaats de linker en rechter zijliggers één voor één in zowel het gootprofiel als muurprofiel.
Zorg ervoor dat de buitenkanten van de zijliggers gelijk liggen met de uiteinden van het gootprofiel
en muurprofiel.

?

12

12

1.

12

2.
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6.5.3 Monteren van de zijliggers

Schroef de zijliggers vanuit de bovenzijde aan zowel gootprofiel als muurprofiel vast met één korte
schroef per zijde. Zorg ervoor dat de overkapping volledig haaks staat. Schroef de zijliggers met de
tweede schroef vast.

X

X

12



www.foravida.nl Montagehandleiding terrasoverkapping              Pag 25 

6.5.4 Plaatsen en monteren ledverlichting (optie)

Indien u ledverlichting wilt plaatsen in uw overkapping, dient u dit nu te doen. Dit onderdeel van de 
montage-handleiding vindt u aan het einde van deze montagehandleiding als bijlage onder punt 11 (vanaf 
pagina 39).
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6.5.5 Plaatsen en monteren van tussenliggers

LET OP: zorg ervoor dat eventuele ledverlichting geplaatst is voordat u verder gaat met deze stap.

Indien u uw terrasoverkapping niet in de breedte inkort, kunt u de afwerkkliklijsten van de goot als
afstandshouders tussen de liggers gebruiken. De tussenliggers komen hart op hart 1000mm uit elkaar te 
liggen.
1. Snij voorzichtig de voorgemonteerde rubbers in de tussenliggers op maat.
2. Plaats de eerste tussenligger op de gewenste afstand in het muurprofiel en gootprofiel.
3. Schroef de tussenligger aan zowel goot- als muurprofiel met twee korte schroeven vast.

940 mm13

13A13

1.

2.

voor glazen dakplatenvoor PC dakplaten
(TOPLINE)

Stefan Wohlert
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4. Plaats vervolgens de overige tussenliggers op de gewenste afstand in het muur- en gootprofiel. Controleer
vervolgens of alle liggers hart op hart 1000mm uit elkaar liggen.
5. Schroef de tussenliggers aan zowel goot- als muurprofiel met twee korte schroeven vast.
6. Plaats een dunne rand kit onder de holte van de liggers aan de gootzijde.

940 mm

940 mm

940 mm

940 mm

13
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6.5.6 Plaatsen van afwerkkliklijst 

LET OP: indien u ledverlichting wilt plaatsen, zorg er dan voor dat alle bekabeling goed gepositioneerd en
aangesloten is, alvorens de afwerkkliklijst aan de binnenzijde te monteren. Plaats de transformator
achter een afwerkkliklijst zodat deze bij onderhoud nog eenvoudig te bereiken is.

1. Plaats de afwerkkliklijsten aan de binnenzijde in het muurprofiel.
2. Plaats de afwerkkliklijsten aan de binnenzijde in het gootprofiel.

KLIK !

14

14

1.

2.
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6.6 Voorbereiden van dakplaten

6.6.1 Voorbereiden van polycarbonaat dakplaten

LET OP: Indien u polycarbonaat dakplaten in de breedte richting wilt inkorten, zie pagina 10 voor advies. 

De dakplaten hebben een boven- en een onderzijde. De UV-zijde dient naar boven te liggen. Dit staat
met een beschermende folie op de platen aangegeven. Plaats altijd de goede zijde boven.
LET OP: haal eerst het beschermende folie los van het uiteinde van de dakplaten.
1. Plaats de gesloten anti-dust tape aan de muurzijde op het uiteinde van de dakplaten.
2. Plaats de geperforeerde anti-dust tape aan de gootzijde op het uiteinde van de dakplaten.

15

1.

2.

1.

18

19

UV zijde boven!
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3. Plaats de korte condensprofielen (935 mm) aan de muurzijde op het uiteinde van de dakplaten,
waar de gesloten anti-dust tape zit. Let op: Het afdichtingsrubber behoort aan de onderzijde van de
plaat.
4. Plaats de lange condensprofielen (980 mm) aan de gootzijde op het uiteinde van de dakplaten,
waar de geperforeerde anti-dust tape zit.

15
17

16

3.

4.
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6.7 Plaatsen van dakplaten

6.7.1 Plaatsen van eerste dakplaat

1. Leg de eerste dakplaat tussen de liggers. Let op: UV-zijde boven (bij polycarbonaat plaat), het lange
condensprofiel met het rubber naar beneden aan de gootzijde.
2. Snij voorzichtig de voorgemonteerde rubbers in de afdekbovenlijst op maat.
3. Positioneer de afdekbovenlijst aan muur- en gootkant gelijk met de zijligger. Als de lijst goed in positie ligt, klik
dan de afdekbovenlijst op de zijligger, gebruik hiervoor een rubberen hamer.
4. Schroef de afdekbovenlijst vervolgens op 3 punten ( 1 boven – 1 onder – 1 midden) aan de zijligger vast met
lange zelfborende schroeven. Let op: zorg dat de afdekbovenlijsten niet te strak vastgeschroefd worden.

20

3.

2.

1.

4.
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6.7.2 Bevestigen van tweede dakplaat

1. Leg de tweede dakplaat tussen de liggers. Let op: UV-zijde boven (bij polycarbonaat plaat), het lange
condensprofiel met het rubber naar beneden aan de gootzijde.
2. Snij voorzichtig de voorgemonteerde rubbers in de afdekbovenlijst op maat.
3. Positioneer de afdekbovenlijst aan muur- en gootkant gelijk met de ligger. Als de lijst goed in positie ligt, klik dan
de afdekbovenlijst op de tussenligger, gebruik hiervoor een rubber hamer.
4. Schroef de afdekbovenlijst vervolgens op 3 punten aan de tussenligger vast met lange zelfborende
schroeven. Let op: zorg dat de afdekbovenlijsten niet te strak vastgeschroefd worden.

20

2.

1.

3. 4.
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6.7.3 Plaatsen van laatste dakplaat

1. Herhaal de stappen 1 t/m 4 van pagina 29&30 voor het monteren van de overige dakplaten en
afdekbovenlijsten.

2. Kit het aluminium condensprofel aan de gootzijde bovenop de plaat af.

20
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6.7.4 Zeker de dakplaten

Schroef nu als extra zekering bij de goot een plaatstopper op elke tussenligger. Houd hierbij minimaal 5mm ruimte 
tussen het 980mm condensprofiel en de plaatstopper.

21
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6.8 Afwerking

1. Plaats het muurrubber strak in het muurprofiel zodat het over de dakplaten en afdekbovenlijsten loopt. Gebruik
hier indien nodig wat siliconenspray voor.
2. Snij het dakrubber voorzichtig op de goede lengte.

Silicon spray

22

1.

2.

1.
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3. Schroef de afdekkappen op het muurprofiel met 2 korte zelfborende schroeven.

23

3.
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Verwijder het beschermfolie van de dakplaten en van de aluminium onderdelen.
Maak de terrasoverkapping schoon met lauw water en een zachte spons.

Gefeliciteerd! Uw terrasoverkapping is nu gereed!.
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7 Onderhoud
Wij adviseren uw terrasoverkapping minimaal twee keer per jaar te onderhouden en te reinigen.
Ga als volgt te werk:

• Controleer de schroefbevestigingen en draai deze, indien nodig, goed aan;
• Maak de goot en het dak vrij van verontreinigingen;
• Reinig de aluminium profielen en dakplaten met lauw water en een neutraal schoonmaakproduct.

Voor het eerste gebruik van de glazen schuifwand dient deze goed gereinigd te worden met water. Gebruik
voor het wassen alleen zacht materiaal (vrij van vervuiling) om schade/krassen te voorkomen.
LET OP: Gebruik nooit schuurmiddelen en/of een hogedrukspuit.

8 Afvalverwijdering
Voer het product af volgens de lokale wet- en regelgeving. 

9 Garantie
Garantie volgens garantie voorwaarden en algemene voorwaarden van ForaVida B.V. Deze zijn te vinden
op de website www.foravida.nl/garantiebepaling/.

10 Contact
ForaVida B.V.
Aan de zwarte hond 9
5932 AB Tegelen
Nederland

Telefoon: 040-2838412
E-mail: info@foravida.nl
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11 BIJLAGE
11.1 Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen bij de Installatie en gebruik
         ledverlichting (elektrische aansluitingen)

• Voordat u met installatie- of montagewerkzaamheden begint, dient u de verbinding van de energievoorziening
met het stroomnetwerk te verbreken.

• Controleer voor gebruik of het voltage, aangegeven op de transformator van de ledverlichting, overeenkomt
met de spanning van het elektrische punt waarop u het wilt aansluiten. De stroomvoorziening moet voldoen
aan de geldende wettelijke normen en nationale regelgeving.

• Sluit de transformator van de ledverlichting alleen aan op stopcontacten voorzien van een randaarde en
aardlek.

• De ledverlichting is serie geschakeld. Alle ledlampen dienen aangesloten te worden.
• Controleer voordat u een onderdeel monteert of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert

monteer het onderdeel dan niet en wend u dan tot uw leverancier, de fabrikant of een erkend servicepunt ter
reparatie of vervanging.

• Let op dat u tijdens het monteren van uw terrasoverkapping geen kabels beschadigt met boren en schroeven.
• Let op dat u tijdens het monteren geen kabels tussen profielen afknelt, hierdoor kunnen defecten ontstaan.
• Risico op onherstelbare schade. De onderdelen van de ledverlichting dienen op een plek te worden

gemonteerd waar deze beschermd zijn tegen de invloeden van de regen. Zorg ervoor dat water niet bij de
onderdelen van de ledverlichting terecht kan komen. Controleer alle aansluitingen goed.

• Zorg ervoor dat alle onderdelen van de ledverlichting onderling goed zijn aangesloten. Controleer of de
connectoren en stekkers goed zijn ingeplugd.

• Als u tijdens het gebruik van de ledverlichting onvolkomenheden of een storing constateert, stel de ledverlicht-
ing dan onmiddellijk buiten gebruik en verbreek de stroomaansluiting. Er bestaat dan gevaar voor brand, letsel
of schade!

• Risico op elektrische schok en gevaren in combinatie met stroom.
Als de ledverlichting, transformator, verdeler, elektrokabels of de stekker beschadiging of storing vertonen,
wend u dan tot uw leverancier, de fabrikant of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf
geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn!

• Schakel de ledverlichting altijd uit als u deze niet meer gebruikt met behulp van de afstandsbediening en
verbreek de stroomaansluiting.

Schoonmaken & onderhoud
• Wij adviseren om de ledverlichting regelmatig te reinigen.
• Haal voor uw eigen veiligheid de spanning van de ledverlichting voordat u het uw terrasoverkapping reinigt.
• Maak de ledverlichting schoon met een droge zachte doek. Gebruik geen water en schoonmaak- en/of schuur-

middelen.
• De ledverlichting moet ten minste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd op aansluitingen en

beschadigingen. Gebreken zoals losse verbindingen e.d. onmiddellijk verhelpen.
• Reparaties en onderhoud aan onderdelen van de ledverlichting mogen alleen worden uitgevoerd door hiervoor

gekwalificeerd vak personeel / gekwalificeerde installateurs en/of elektriciens.
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11.2 Plaatsen en montage ledverlichting (optie) 

11.2.1 Test de ledverlichting. 
Sluit hiervoor alle ledlampjes met het kabeltje aan op de transformator en deze met de stekker in het stopcontact. 

Indien de verlichting niet gaat branden, kunt u de afstandsbediening eerst opnieuw inlezen:

1. Druk op het moment dat de transformator in het stopcontact zit op de bovenste knop van de afstandsbediening
(de 100% knop).
2. Haal dan, terwijl u de knop inhoudt, de stekker 5 seconden uit het stopcontact en plug hem er daarna weer in.

3. Druk dan 3x achter elkaar op de bovenste knop van de afstandsbediening (de 100% knop).
Haal na de test alle kabeltjes weer uit de transformator en trek de stekker van de transformator uit het stopcontact.

1.

2.

25

27

28

5 sec. 
29

3x 

2.

1.

28

25
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11.2.2 Boren gaten in liggers voor de ledverlichting
Bepaal de gewenste indeling van de ledlampjes. Markeer de locatie op de ligger waar de gaten geboord worden. 
Deze gaten boort u bij een 2,5 of 3,0 meter diepe overkapping op maximaal 70 cm uit de voor- of achterkant en bij 
een 3,5 of 4,0 meter diepe overkapping op maximaal 90cm uit de voor- of achterkant met een 28mm gatenboor. 

LET OP: U kunt maximaal 2 gaten per tussenligger boren.
Tip: Zet niet te veel druk op de boor en zorg ervoor dat u uw boorapparaat niet laat doorschieten in de tussen-
ligger, anders kunt u de laklaag rondom het te boren gat beschadigen. 

11.2.3 Kabels door liggers trekken
Trek de kabels door de liggers met een optionele trekveer en plaats de ledlampjes in de gaten. De kabels trekt u 
naar de achterkant toe (waar het muurprofiel van de terrasoverkapping komt). 
Tip: Plaats zoveel mogelijk kabels in de liggers, zodat de kliklijsten straks makkelijk terug zijn te klikken. 

Ø28 mm 

13

Ø28 mm

max. 70 / 90 cm 

max. 70 / 90 cm 

2x 

13

25

Trekveer (optie)
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11.2.4 Plaatsen ledverlichting in gaten van liggers
Klap de 2 pootjes van de ledverlichting naar beneden en plaats de ledverlichting in de gaten van de liggers.
Voer deze handeling voor alle liggers uit.

LET OP: Zorg ervoor dat de ledverlichting netjes op de ligger aansluit.

LET OP: Ga nu verder met het monteren van de tussenliggers van uw terrasoverkapping. 
(zie hoofdstuk 6.5.5 Plaatsen en monteren van tussenliggers op pagina 27 & 28 )

Zorg ervoor dat alle kabels naar één punt lopen in het muurprofiel, waar ook de transformator en verdeeldoos 
zullen komen. De kabels lopen achter de tussenliggers door bij de uitsparingen aan de bovenkant. 
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11.2.5 Plaatsen transformator en aansluiten ledverlichting

1. Plaats de transformator in het muurprofiel op een locatie waar geen tussenligger komt. Haal de folie van de
dubbelzijdige tape af van de transformator en plak deze in het muurprofiel.
2. Sluit de ledlampjes aan op de transformator.
3. Werk de kabels weg in de liggers en achter de afwerkkliklijsten van het muurprofiel.
4. Boor een gat in het muurprofiel op de plek waar de stroomkabel uit het muurprofiel zal komen. Doe dit op een
plek waar geen regen komt.
5. Laat de stroomkabel door het gat lopen.
6. Klik de afwerkkliklijst dicht.
7. Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact en de ledverlichting is klaar voor gebruik!
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11.2.6 Uitleg functies afstandsbediening
Bedien de verlichting met de meegeleverde afstandsbediening. 

1. Gebruik de aan-/uitknop om de afstandsbediening aan of uit te schakelen.
2. Gebruik de knoppen rondom de aan-/uitknop om de verlichting trapsgewijs te dimmen (25%, 50%, 75% of 100%)
3. Gebruik de swipeknop door met uw vinger over de cirkel te swippen om de verlichting traploos te dimmen.

11.2.7 Probleem oplossing voor afstandsbediening
Indien de ledverlichting niet reageert niet op uw afstandsbediening doorloop dan de volgende stappen:

1. Het kan zijn dat de batterij in uw afstandsbediening leeg is, zorg dan voor een vervanging van de batterij. Werken
de lampjes hierna nog niet? Probeer dan de volgende stap.

2. Het kan zijn dat uw afstandsbediening om onduidelijke reden niet langer gekoppeld is aan de transformator.
Volg stap 1 (op pagina 43 van de handleiding) opnieuw waarbij u de transformator en afstandsbediening opnieuw
aan elkaar koppelt. Werkt het nog niet? Ga dan naar de volgende stap.

3. Zorg ervoor dat alle contacten goed aangesloten zijn, haal desnoods de kabels uit de transformator, maak alle
uiteinden goed schoon en sluit deze opnieuw aan. Controleer of er spanning op het punt na de transformator staat
met een spanningzoeker. Werkt de verlichting na deze stappen nog niet naar behoren of staat er geen spanning na
de transformator? Neem dan contact op met onze klantenservice.

aan/uit 
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