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> 4m

ø4x40 inox (6)

ø4x60

ø4x40 inox (6)

ø4x60 (4) ø4x60 (8)

PN19 - Modern - Plat dak
Montage handleiding

Plaats uw houten vloer op een effen betonplaat. 
Indien u geen houten vloer gebruikt, dient de betonvloer 
min. 35 mm boven het grondoppervlak uit te steken, want 
de onderste planchet van de wanden komt 35 mm onder de 
onderste kaderregel.

De wanden worden op de 
vloer of betonplaat geplaatst. 
In de hoeken schroeft u de 
wanden aan elkaar.

Wanneer een wand > 4m, 
ontvangt u 2 delen.  
Deze worden aan elkaar  
verbonden dmv een  
verbindingsbalk (64x56mm).

A) Afhankelijk van de diepte van uw tuinhuis, ontvangt  
u verschillende vloerdelen. Deze schuift u in elkaar en  
schroeft ze vast.
B) Vooraan en achteraan plaatst u een vloerlat (18x70).

Wanden > 4m

beton beton
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ø4x60 (2)

ø4x60 (2)

ø4,5x60 inox ø4,5x60 inox

ø4x60 (4)

ø4,5x60 inox (6)

ø4,5x60 inox (6)

Neem de schuine muurplanken en de klosjes.
Teken de klosjes af op de schuine muurplank. Schroef  
ze daarna vast. Hoe dieper het tuinhuis, hoe meer klosjes.
 

Bevestig de schuine muurplank aan de zijwanden van het 
tuinhuis, op 56 mm onder de bovenkant van de wand.

Opgelet: de afwatering is altijd naar achteren!
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> 3,5m

 32x56  32x56

 56x69

ø4x60

ø4x60

ø4x60

ø4x60

ø4x60

ø4x60

ø4x60

Breedte < 3,5 m

De zwepingen zijn in 1 lengte en worden bevestigd op de zijwanden.
Opgelet: Zwepingen mogen niet hoger komen dan de door u  
geplaatste schuine muurplanken!

Breedte > 3,5 m

Plaats de dwarsbalk (58x170 mm) op de voorwand en onder 
de bovenligger van de achterwand. 
Er is een horizontal drager (56x69)  
voorzien ter ondersteuning.

De achterste zweping wordt anders gemaakt en geplaatst. 
Er moet een regel (32x56) ter ondersteuning onder de zweping  
bevestigd worden. Deze regel moet u zelf op maat zagen.



10

11

12

4 - Tack NV

> 3,5m
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ø4,5x60 inox

ø4x60 ø4x60 ø4x60

ø4x30

ø4x60

ø4,5x60 inox (8)

ø4,5x60 inox (8)

Breedte > 3,5 m

De zwepingen zijn in 2 of meerdere delen. Aan de buitenzijde  
worden ze op de wanden bevestigd en aan de dwarsbalk d.m.v.  
muurschoenen (32x95).
Opgelet: Zwepingen mogen niet hoger komen dan de door u  
geplaatste schuine muurplanken!

Vanaf 3 zwepingen wordt de  
achterste zweping anders gemaakt 
en geplaatst.
Er moet een regel (32x56) ter  
ondersteuning onder de zweping  
bevestigd worden. Deze regel  
moet u zelf op maat zagen.

Bevestig de klosjes aan de rechte muurplank. Gelijk verdelen.
Monteer het geheel aan de wand. 
Y is lengte van de klosjes op de zijkant.

Plaats de 2 muurlatten 
(32x56) aan de achterkant.
Y is lengte van de klosjes
op de zijkant.

Muurschoen



13

14

15

Tack NV - 5

15 mm15 mm

z

z

ø4,5x60 inox

ø4x30 inox

ø4,5x60 inox

Plaats de goothaken op de achterste
muurlatten. Haken gelijk verdelen 
over de totale lengte.

Bevestig de sponden aan de zijkant.
Op de zijsponden tekent u de lengte van het klosje (z) aan de voorzijde af.

Bevestig de sponden vooraan en achteraan.

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT
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ø4x40 inox

ø6,5x75

ø4x40 inox

ø2,4x50

± 3 cm

± 3 cm

Plaats de hoeklatten

Tip: Behandel de dakplanchetten vooraf met 
een vochtwerend product (niet inbegrepen).

Staalplaat op dakplanchetten
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Folie

ø6,5x75

ø6,5x110

Tack NV - 7

anticondens-staalplaat

OpTiONeel: Folie - damploorlatend en waterkerend

OpTiONeel: Geïsoleerde staalplaat 30 mm
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ø4,5x25

OpTiONeel: Goot


