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Dear customer,
Congratulations on your new orangery. No technical experience is required to 
assemble your orangery. However it is important that you closely follow these 
instructions. The assembly instructions feature both text and 
illustrations. The profiles can be found in numbered packaging that 
corresponds with the order of the instructions. 

Beste klant, 
Gefeliciteerd met uw nieuwe orangerie. Voor het monteren van deze orangerie 
is geen technische ervaring vereist. Het is echter wel belangrijk dat u de 
instructies in deze handleiding op de voet volgt. De instructies bestaan uit 
zowel tekst als illustraties. Alle onderdelen zijn genummerd en deze nummers 
corresponderen met de nummering in deze handleiding.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Orangery. Für den Aufbau ist kein 
technisches Vorwissen nötig. Wichtig ist jedoch das genaue Befolgen dieser 
Anleitung. Die Aufbauanleitung besteht aus Text und Zeichnungen. Die Ver-
packungen der Profile tragen Nummern entsprechend der Reihenfolge in der 
Anleitung.

Cher client,
Félicitations pour votre nouvelle orangerie. Aucune expérience technique 
n’est nécessaire pour monter votre orangerie. Cependant, il est important que 
vous suiviez attentivement ces instructions. Les instructions de montage 
comprennent à la fois des textes et des illustrations. Les profils se trouvent 
dans les emballages numérotés qui correspondent à l’ordre des instructions. 
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MONTAGE ADVIES 
montage en onderhoud advies 

1. Om veiligheidsredenen raden we u dringend aan om dit product met minimaal twee

mensen te monteren.

2. Sommige componenten hebben scherpe metalen randen. Gelieve zeer voorzichtig te zijn
met het hanteren van de metalen componenten. Draag altijd handschoenen, schoenen en

een veiligheidsbril tijdens de montage.

3. Leg alle componenten op een zacht kleed of deken om te voorkomen dat er krassen of

beschadigingen op het materiaal komen.

4. Ga nooit klimmen of staan op het dak. Zware artikelen dienen niet tegen de tuinkas aan

gezet te worden.

5. Houd het dak en de dakgoot vrij van sneeuw, vuil en bladeren. Als u sneeuw laat ophopen

op het dak kan dit het product beschadigen.

6. Anders dan bij staal zullen krassen op de verf finish het aluminium eronder niet

beschadigen.

� X2 1 � 1 � I I IJ"'l""l""l""1"r"'�"\ I 
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7. Wanneer u het product wilt reinigen, gebruik dan een mild 
schoonmaakmiddel of -oplossing en spoel af met koud, schoon water. 
Gebruik geen aceton, schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen 
om de panelen mee schoon te maken.



INFORMATIE 
productinformatie 

1. Vergeleken met andere tuinkassen beschikt dit innovatieve product over vele significante

verbeteringen. Het Gardenmeister Quick Smart systeem om het aluminium frame mee vast
te zetten is vele malen sterker dan andere tuinkassen en kan een veel grotere druk aan.

2. Een aanzienlijke verbetering voor deze nieuwe tuinkas is de wijze waarop het aluminium 
frame als een afdekkap over de beglazing valt, wat een veel nettere  manier is om het glas vast 

te houden. Nog een voordeel is dat deze tuinkassen kunnen worden voorzien van glas of 

polycarbonaat van verschillende diktes.
(4/6/Smm) PC Pane 1 (3/6mm) Class Panel 

�I >�Il >�t
-=n T 'lr- .rTI

* Wanneer je deze tuinkas van glazen panelen voorziet, dan is het noodzakelijk om de

rubberen tussenlaag in de afdekkappen te schuiven.

3. Iedere fundering wordt standaard geleverd met vier stalen pinnen met bijbehorende bouten

voor elke hoek. Deze pinnen worden in de grond bevestigd en (eventueel) vast gezet met
snelbeton. Als alternatief kunt u de pinnen gebruiken om te bevestigen in een houten fundering
met houten schroeven (niet inbegrepen).

Expansie bout

in beton

Stalen pin/Maaiveld

4. Onze unieke frame connectoren maken veel stevigere verbindingen dan conventionele
tuinkassen.



INFORMATIE 
productinformatie 

5. Beide sterke dakranden bevatten een integrale goot. Regenpijpen zijn tevens standaard
inbegrepen, zodat u regenwater kunt opvangen.

6. Handvaten op de raamopeners zitten standaard inbegrepen bij de raamopeners. Indien vereist, 
kunt u automatische raamopeners bijbestellen als een voordelige optionele extra.

Handmatige opener Automatische opener

7. Verwijder ca. 5 cm folie van de randen van de panelen voordat u deze gaat installeren en 
verwijder nadat de constructie af is meteen alle overige folie. Verzeker uzelf ervan dat de kant 
met de witte film aan de buitenzijde zit. 

POLYCARBONATE PANEL �\\//� 
-8-
� � 

�.��I Wfül'"·1111 1111 1111 1111 l'1ii 1111 
Transparent Film ___) 

Two sides of PC sheet are covered with thin films, one side's film is white, another is 

transparent. The UV-protected side of PC sheet is covered with white film and must 

fac.e towards the Sun. 

8. De decoratieve Victoriaans nok is verkrijgbaar als een optionele extra. Elk 2 inch wijde glazen 
paneel aan de zijkanten en dak vereist 1 set. Elke set bevat 3xB01, 2xB02, 2xB03 en 1xL26.

One Unit 

B02 JIC�01 t·' k·�.,
B02 � 

B0� � :::S 

c:e L26 

----1 



ONDERDELEN LIJST 
pakket 1 

Voorzijde montage Achterwand montage x 2pcs 

PART NO QTY PART NO QTY 

� w- L01A 1 � w- L01A 2 

� w- L01B 1 � w- L01B 2 

� w- L01C 1 � w- L01C 2 

� w- L010 1 � w- L010 2 

....db.... L02C 1 ---f*I--- L03C 2 

---f*I--- L03E 1 ---f*I--- L030 2 

---f*I--- L03F 1 ---f*I--- L03G 2 

db.._ L04A 2 db.._ L04A 8 

� LOSA 2 � LOSA 4 

�11J L10 1 � LOSB 4 

n-n L 11A 4 ...dG L08C 2 

n-n L 11 B 4 n-n L 11A 8 

n-n L 110 2 n-n L 118 8 

n-n L 11 E 1 n-n L 11C 8 

� L12C 1 � L12C 2 

� L 120 1 � L 120 2 

� L12F 1 � L 12E 2 

� L 12G 2 � L12G 8 

L23 1 L L13 2 

_IT L14 1 



ONDERDELEN LIJST 
pakket 2 

Dak & Wand montage

PART NO QTY PART NO QTY 

Q L06C 1 � L22 11 

Q L06D 1 � L22B 4 

Q L06E 1 � L22C 2 

� 
f"" 

pr L24 2 
LO?A 2 

u 
�

1- L25 2 
LO?B 1 

u 
�

w LO?C 1 L27 1 

u 
�

L07D 1 

u 
�

LO?E 1 

_d.(] L08B 2 

_d.(] L08D 1 

_d.(] L08E 1 

� _d.(] L08F 1 

_d.(] L08G 1 

_db._ L02A 6 

_db._ L02B 6 UTit 
_db._ L02D 2 

_db._ L02E 2 � 

_db._ L02F 2 

� 
A 

_db._ L02G 2 
-

LU. Box No. 2

1-..- L03A 1 

1-..- L03B 1 

db.... L04A 4 

� L05C 6 

� L05D 8 

� L05E 2 

� 1 n!=iF 2 



ONDERDELEN LIJST 
pakket 3 

Deur montage Dakraam montage x 4pcs Onderdelen Onderdelen 

PART NO QTY PART NO QTY PART NO QTY PART NO QTY 

L16A 8 L15A 4 � A 9 L W05 22 

L 16B 8 �r B 16 e:::::::ui 
S03 

22 M8X60 L19A 8 

L17 2 �r C 8 � 
S04 

11 M6X20 
L 19B 4 

L18A 2 � L20 4 ..... D 4 � 
S01 

294 
M6X10 

L 18B 1 dTI L21A 8 J01 3 @ 
M01 

305 
M6 

L 18C 1 dTI L21B 8 J02R/L 3/3 s. 
S02 

5 M8X30 

L 180 4 J03R/L 1 /1 @ 
M02 

5 M8 

dTI L21C 8 � J04 6 � 
Z01 

04X14 396 

dTI L21D 8 tP J05 6 � 
Z02 

04X14D 40 

__.-::) 

J06 6 c:;.-- � 
Z03 

04X10 9 

6x6 Section s JO? 6 � Z04 

04X40 9 

PART NO QTY 1111 J08 6 � 
Z05 

05X25 2 

L 11A 4 � W01 9 

L 11C 8 s;5!il W02 1 

L 11F 2 --== W03 1 

L 11G 2 s W04 1 

L 11H 4 W10 2 

nir L 12A 7 �- W11 2 

nir L 12B 7 � W12 1 

nir L 12G 4 -==::? W13 1 

nir L 12H 2 ,/' W06 4 

nir L 121 2 � W08 4 

nir L12J 2 
� W09 4 

nir L 12K 2 

L09A 2 

L09B 1 

L09C 1 ALU. Box No. 3
L09D 1 

L09E 1 



PART NO QTY PART 

[b Y1 3 6 
EJ Y2 10 0 
� Y3 2 � 

61 Y4 3 ) 
� Y5 1 

� 

8 Y6 8 17 

� Y8 2 ';:J 

� Y11 4 

EJ Y12 4 

� Y13 1 

© 

© 

© 

© 

ONDERDELEN LIJST 

NO QTY 

Y7 8 

yg 4 

Y10 4 

Y14 2 

Y15 2 

Y16 2 

Y17 2 

@ 

@ 

G 
@ 

Wanneer u kiest voor 

veiligheidsglas voor uw 

wandpanelen, dan zal het 

glazen en polycarbonaat 

paneel verpakt worden in een 

houten bekisting. 

@ @ 

@ @ @ 
e e 

G1:;r 

e 

@ © 

G@ © 

panelen box 1 

PC/Glass 

NO. 1 

� ® © © 
� 

(d) © IGJ 
10 e e 10 



PART NO QTY PART 

f rP"'" L01A 1 � 

f rP"'" L018 1 � 

f rP"'" L01C 1 ®. 

� rP"""" L01D 1 � 
....db.... L02C 1 tP 

--M- L03E 1 _.--:::1 � 

--M- L03F 1 s 
db.... L04A 2 jllil 

� L05A 2 � 

�111 L 10 1 -L 

c-rn L 11A 4 � 

n-n L11B 4 � 

n-n L 11 D 2 @ 

c-rn L 11 E 1 0-

n-rrn L 12C 1 � 
n-rrn L 12D 1 

n-rrn L12F 1 

n-rrn L 12G 2 

_Jjb._ L23 1 

J06 

JO? 

NO QTY PART NO QTY 

A 3 [b Y1 1 

J01 1 E] Y2 2 

J02R/L 1 /1 á] Y4 1 

J04 2 c:::fl Y5 1 

J05 2 � Y13 1 

J06 2 

J07 2 

J08 2 

W01 3 

W05 2 
S03 2 M8X60 

S01 31 
M6X10 

M01 31 
M6 

� 

201 

04X14 47 
202 

04X14D 6 

L11D 

Aluminium Kappen 
L 18 

J01� � 

12D 
L 12C 

J06 

JO? 

VOORZIJDE 
montage overzicht 



ACHTERZIJDE 
PART NO QTY PART NO QTY PART NO QTY montage overzicht 

f rP"'" L01A 2 � A 6 � Y1 2 

f rP"'" L01B 2 � J01 2 E] Y2 8 

f rP"'" L01C 2 ®. J02R/L 2/2 á] Y4 2 

� rP"""" L01D 2 � J04 4 � Y3 2 

-rrt- L03C 2 tP JOS 4 � Y8 2 

-rrt- L03D 2 --:::i J06 4 ,:..-

-rrt- L03G 2 s J07 4 
db.... L04A 8 jllJ JOB 4 

� LOSA 4 � W01 6 

� LOSS 4 -L was 8 

___ci{J L08C 2 � S03 8
M8X60 

n-n L 11A 8 � 
S01 74 

M6X10 

n-n @ 
M01 74 L11B 8 M6 

� 0-
201 

� 

L 11C 8 04X14 108 

n-rrn � 
202 

L 12C 2 04X14D 12 

n-rrn L 12D 2 

n-rrn L 12E 2 
Aluminium Kappen 

n-rrn L 12G 8 L 18 

L L13 2 L 11A J� � J�" 

Herhaal dezelfde montage voor de andere zijde. 



ZIJWANDEN EN DAK
montage overzicht

10.

N
L



ZIJWANDEN EN DAK
montage overzicht

11.

N
L



DAKRAMEN
montage overzicht

12.

N
L



PART NO QTY PART NO QTY PART NO 

iI L14 1 r C 8 � Y11 

� L16A 8 .... 0 4 

� L 168 8 � J03R/L 1 /1 

LJ L17 2 s:-
S02 4

M8X30 

D L18A 2 @ 
M02 4
M8 

5"l L 188 1 � 
Z01 

04X14 32 

D L18C 1 � 
Z02 

04X14D 6 

5"l L180 4 � Z04 

04X40 8 

dTI L21C 8 

dTI L210 8 � 

W03L L t80 :e, 
� L 1,80 :e, 4ir .,

� -S L16A 

L 16A 

168 

168 
18C 

L 188 L16A 
L 16A � 

$iê � 
L17 

L17 
L18A 168 

168 

L 16A 
L16A � .J 

�· .J s.. � 
e / 

s.. � L 180 
e / 

L 180 
Linkerdeur Rechterdeur 

DEUREN 
QTY montage overzicht 

4 

�wo 3R

18A 

21 

0 

L21C 

L210 

0 
0 

L21C 
L21C 



DAKRAAM
montage

14.

N
L



L20 

1 

L19A 

2 

1 2 

DAKRAAM 

2 

1 montage 

L19A 

Nadat connector B op zijn plaats zit, 
gebruik het gat in het profiel om de 
connector vast te zetten op zijn 
plaats.

Druk de knop naar beneden op connector B voordat je 
deze aan het eind van het frame profiel plaatst.



DAKRAAM 
montage 

L21B 

/ 
L21A 

L21A 

Y10 

Y10 

Het glazen paneel Y10 hoort eerst losjes op zijn plaats gehouden te worden door 

de afdekkap profielen L21A en L21B. Plaats daarna de afdekkap voorzichtig in de 

juiste positie met een rubberen slaghamer, bevestig dan de afdekkap secuur met 

Z01 schroeven.



DAKRAAM 
montage 

Installeer de Z02 schroeven om te voorkomen dat de L15A van het raam afglijdt. 1 

2 

2 
1 L15A 

2 

Y10 

Bevestig de W06 raam handvaten door gebruik te 

maken van Z03 schroeven. Indien nodig, kunnen 

automatische raamopeners geïnstalleerd worden 

zodra de tuinkas gemonteerd is.  

 
----1 



PART NO QTY PART NO QTY PART NO QTY 

iI L14 1 r C 8 1±1 Y11 

� L16A 8 .... 0 4 

� L 168 8 � J03R/L 1 /1 

LJ L17 2 s:-
S02 4

M8X30 

� L18A 2 @ 
M02 4
M8 

� L 188 1 � 
Z01 

04X14 32 

::[5 L18C 1 � 
Z02 

04X14D 6 

� L180 4 � Z04 

04X40 8 

dTI L21C 8 

dTI L210 8 --
W03L L1,8D �

� L 1,80 e, 'i..r .,
� -S L16A 

L 16A 

168 
168 

18C 
L 188 L16A 

� L 16A 

� $#@ L17 
L17 

L18A 168 
168 

L 16A 
L16A � .J 

� s. �.J e / 
� L 180 

e / 
L 180 

Linkerdeur Rechterdeur 

4 

DEUR 
montage 

bW03R 

18A 

L21C 

21 

@ @ 

L21C 

L210 
@ 

@ 

L21C 
L21C 



1 

3 

Schuif L16A in L17A en L18D en schuif L16B in L18A en L18B, 
monteer vervolgens de frames van de deuren door connector C te 
gebruiken, zoals wordt getoond in de onderstaande schetsen.

Left Door 
1 

L16B 

L16B 

3 

1 

L1 B 

4 

L 168 

Zet L17A vast door 
L18A & B met Z04. 

DEUR 
montage 

Nadat connector C is bevestigd, 

gebruik het gat in het profiel om de 

connector op zijn plaats vast te 

zetten.  L16A 

L 180 



L21D 

L21D 

De glazen panelen dienen eerst losjes 

vastgehouden te worden door de afdekkap 

profielen L21C en L21D. Plaats de 

afdekkap voorzichtig in de juiste positie 

met een rubberen slaghamer, bevestig 

dan de afdekkap secuur met Z01 

schroeven. L21C 

L21D 

/ 

L21C 

L21D 

/ 

Y11 

DEUR 
montage 

L21C/210 



DEUR 
montage 

Schuif 2x S02 in L18D, 100 mm vanaf elke rand vandaan 
gepositioneerd. Bevestig S02 door gebruik te maken van M02 
bouten, roteer dan de wielen om zeker te stellen dat deze vrij 
kunnen bewegen. � 

� 

L 180 

M02 

* Dit is de methode om de 
deurhoogte goed te stellen..

20mm 

After Assembly 



1 

L 18C 

1 

3 

Schuif L16A in L17A en L18D en schuif L16B in L18A en L18C, zet 
daarna de deurframes in elkaar door gebruik te maken van 
connector C, zoals getoond wordt in de schetsen hieronder.

Right Door 
3 

1 

2 

L18A 

1 

L 16B 
L 16B 

DEUR 
montage 

Nadat connector C op zijn plaats is 

gebracht, gebruik het gat in het 

profiel om de connector op zijn 

plaats vast te zetten. 



De glazen panelen dienen eerst losjes 

vastgehouden te worden door de 

afdekkap profielen L21C en L21D. Plaats de 

afdekkap voorzichtig in de juiste positie 

met een rubberen slaghamer, bevestig 

dan de afdekkap secuur met Z01 

schroeven.  

• 

• 

L21C 

Y11 
L21D 

/ 

L21C 

L21C 

/ L21D 

L21D Y11 

DEUR 
montage 

� 
Z01 

z?;-



DEUR 
montage 

Schuif 2x S02 in L18D, 100 mm vanaf elke rand vandaan gepositioneerd. Bevestig S02 door gebruik te 
maken van M02 bouten, roteer dan de wielen om zeker te stellen dat deze vrij kunnen bewegen. 

• 

.. 

• 

L 180 

---

H ! 

� 
�

M02 ! 

* Dit is de methode om de 
deurhoogte goed te stellen.

20mm 

After Assembly 
---



          VLOER 
/ 

montage 

Het is essentieel dat de afmetingen a + b hetzelfde zijn om te verzekeren dat de basis vierkant is.

Expansie bout 

in beton 

/ 

Stalen pinnen in de 

aarde 

X 
Ondersteuning in alleen de hoeken is niet adequaat. 



L08B 

L08B 

           VLOER
montage 

Zet L08B x 2 in elkaar door W02, zet
ze daarna vast met bouten en
moeren.  

Zet L07A x 2 samen met W03 & W04, en zet 

deze vast met bouten en moeren



 VLOER 
montage 

Leg eerst de drempels, connectoren en anker haken provisorisch op zijn plaats.

L08B 

* Het is essentieel dat de L10 deurdrempel plat is en even om zo een

soepele werking van de deur te kunnen garanderen.
1 1 

2 

S01x1pcs 

,,-

Zet L08D & E in elkaar door W10, zet ze daarna vast met bouten en moeren.

3 

W05 

NB: Verzeker uzelf ervan dat de profielen recht zijn en gebruik een
bouwkoord om dit te controleren. Controleer ook (nogmaals) de

diagonalen voordat u het vastzet.



FRAME 
montage 

Installeer de hoek posten zoals getoond en zet ze vast met bouten en moeren.

1 
L01A/L01 B 2 3 

Binnen aanzicht
Buiten aanzicht

Zet L07B & C in elkaar door de W11 haak, zet ze daarna vast met bouten en moeren.



FRAME
montage

29.
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L03A 

1 

Installeer L02A, jezelf ervan 

verzekerend dat je twee extra bouten 

in de sleuf plaatst, die later nodig zijn 

voor het vastzetten van de beugels.
S01x4pcs 

,,-

Installeer alle L05C en L22B beugels zoals hieronder getoond.  

L05C 

5 6 7 8 

FRAME 
montage 

1 

2 

3 

4 



FRAME
montage

31.

N
L



FRAME 

L01A 

Installeer L01C en L01D door gebruik te maken van 

connector A en onderdeel W01, zet ze daarna vast met 

de meegeleverde bouten en moeren.1 2 

4 

L03C/L03D 

Verbind L01B met L01D en L01A met L01C door gebruik te maken van 

connector A en onderdeel W01, zet ze daarna vast met de meegeleverde 

bouten en moeren.

montage 



FRAME 
montage 

Installeer de deuren en frames zoals hieronder getoond. 

1 2 

4 5 

0 

S01x3pcs 

_ t, 'l=======-.... __ _ 

0 



A 

3 

FRAME 

3 

L03E/L03F 

Verbind L01B met L01D en L01A met L01C door gebruik te maken van 
connector A en onderdeel W01, zet ze daarna vast met de meegeleverde 
bouten en moeren.

montage 



L06D 

1 

L27 

Dakrand montage 

FRAME 
montage 

Voeg een half deel van onderdeel L27 in L06D, waarbij u 250 mm lengte van L27 vrij houdt. Zet dan L27 

en L06D vast met Z05. 

LO D 

Voeg het andere einde van L27 in L06E en verzeker uzelf ervan dat de verbinding naar behoren werkt. Zet 

deze dan vast met Z05. 



Plaats W13 in het midden van 
de verbinding van L06D, L06E 
en LO6C, boor dan de gaten in 
L06D, L06E en L06C door de 
gaten in W13, Dia.3.2mm.

FRAME 
montage 

Verbind L06D en L06E met L06C door gebruik te 

maken van onderdeel W12, zet ze daarna vast met 

de meegeleverde bouten en moeren. 

Zet W13 vast met Z01. 

2 
Montage van de top 

Bevestig onderdelen L26 aan de rand 

L06D, L06E en L06C, verzeker uzelf 

ervan dat L26 overeenkomt met de 

lengte van L06D, L06E en L06C. Snijd 

L26 indien nodig. 

1 

2 

Gelieve deze stappen te volgen indien 

u bij uw tuinkas tevens de 

Victoriaanse nok besteld heeft.

Boor een gat in elke zijde van L26, ongeveer 3 mm 

diameter en 150 mm weg van het midden. Boor door 

L26 en in de rand L06D, L06E & L06C en zet de 

Victoriaanse nok dan vast door gebruik te maken van 

Z01 schroeven. 



FRAME 
montage 

Schuif B01, B02, B03 in elke zijde van 

L26 in de juiste volgorde. Gebruik indien 

nodig een rubberen slaghamer.

1 



)1x5pcs 

�-

2 

3 L06D 

L06E 

L02B/L02D/L02E 

Installeer L02B/L02D/02E, door zeker te maken 

dat u 1 extra bout in het kanaal invoegt, welke 

later nodig zijn om de beugels vast te zetten.

FRAME 
montage 

Installeer L02B, en vergewis u ervan 

dat u 3 extra bouten in het kanaal 

installeert, die later nodig zijn om de 

beugels vast te zetten.

L02B 
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2 L25 

L02D 

L02E 

LO?E 

S01x3pcs 

�
--

L25 

Installeer L02G & L02F, en vergewis u ervan 

dat u 1 extra bout in het kanaal installeert, 

wat later nodig is om de beugels vast te 

zetten.

FRAME 
montage 

Verbind L25 naar L02D en L02E met bouten en 

moeren. Doe hetzelfde aan de andere kant. 



FRAME 
montage 

1 

2 

4 
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�-
S04x2p

,:_;:
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WOB 

Zorg ervoor dat 2 bouten zijn 
geplaatst in het bout kanaal voor 
het W08 handvat. �

. �=�=====-

Sluit de dakramen, plaats dan W06 en W08 in de 
juiste posities en zet W08 vast. 

Installeer het L04A raam frame profiel en het W08 handvat frame profiel. 
Handvat frame W08 is niet vereist als automatische raamopeners geïnstalleerd 
zijn. Installeer L04A en L05D op hetzelfde moment. Wanneer u L05D installeert, 
verzeker uzelf ervan dat u een bout in het bout kanaal laat zitten voor L22. 
Installeer de L22 rand en de steunen van de dakrand. De L22 steunen worden 
horizontaal aan de rand vastgemaakt en diagonaal aan de dakranden. 
Installeer tot slot de L22B aan het dak van de tuinkas.



1 

�-
S04x2pcs 

4 

FRAME 
montage 

L22 L22C 

W08 

Sluit de dakramen, plaats dan W06 en W08 in de 

juiste posities en zet W08 vast. 

7 

Het frame is nu compleet. Zodra u begint met de beglazing, zorg er dan voor dat u 
het meteen afmaakt. Laat de tuinkas niet met een halve beglazing staan, aangezien 
dit schade kan veroorzaken.
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PANELEN 
montage 

12 

De glazen panelen dienen eerst losjes 
vastgehouden te worden door de afdekkap 
profielen, zoals getoond in de gedetailleerde 
tekeningen. Plaats de afdekkap voorzichtig in 
de juiste positie met een rubberen 
slaghamer. Doe hetzelfde aan de andere 
kant.
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PANELEN 
montage 

4 

De glazen panelen dienen eerst losjes 

vastgehouden te worden door de afdekkap 

profielen, zoals getoond in de gedetailleerde 

tekeningen. Plaats de afdekkap voorzichtig in 

de juiste positie met een rubberen slaghamer. 



PANELEN 
montage 

L 12AX7PCS f � 

1 

Schuif alle Y6 panelen op zijn plaats. De bovenkant van de panelen dienen naar boven geduwd te 

worden achter het goot profiel, dan in het basis profiel geduwd te worden zoals getoond in de 

gedetailleerde tekeningen. De panelen dienen losjes vastgehouden te worden door de afdekkap 

L11A, L11C, L11H en L12A, plaats vervolgens de afdekkappen voorzichtig in de kanalen van elk 

frame met een rubberen slaghamer.



PANELEN 

Installeer alle dakpanelen door de panelen in de rand te 

plaatsen, laat ze dan vallen op het goot profiel (zie fig. 1 

hierboven).

montage 



1 

3 

PANELEN 
L 12G 

montage 

2 

Plaats de afdekkappen voorzichtig in de kanalen van elk frame 
profiel met een rubberen slaghamer zoals getoond in de 
gedetailleerde tekeningen.



PANELEN
montage

47.

N
L



1 

3 

PANELEN 
montage 

Plaats de afdekkappen voorzichtig in de kanalen van elk frame 
met een rubberen slaghamer zoals getoond in de gedetailleerde 
tekeningen.



PANELEN 

Breng elk afdekkap profiel volledig op zijn plaats door gebruik te maken van 
Z01 schroeven zoals getoond in de gedetailleerde tekeningen.
* Wees voorzichtig dat u onderdelen niet te vast zet, maar verzeker uzelf 
ervan dat de schroeven gedegen vast zitten. Verzeker uzelf ervan dat de 
afdekkappen stevig tegen het paneel aangedrukt worden voordat u de 
schroeven installeert. 

montage 



PANELEN 
3 montage 

Dakraam x 2 stuks 

Dakraam x 2 stuks 

Schuif L15A langs de gleuf in de L06C, L06D & L06E rand en bevestig 
deze in de juiste positie door gebruik te maken van Z02 schroeven.

Automatic Opener 



Linkerdeur

PANELEN 
montage 

Rechter deur

Roteer D, de rolwieltjes, om de 
hoogte van de deur aan te 
passen zodat deze niet 
vastlopen op de rails op de 
grond. 

G 



5 

4 

1 2 

4 Regenpijp montage 5 

J06 

1 

JO? 6 

Wanneer u lekken wilt 
tegengaan, gebruik lijm 
wanneer u de regenpijp 
bochten monteert (niet 
inbegrepen). 

J08 
J06 

Boor een gat in L01A en L01B, ongeveer 3 
mm diameter en 700 mm van de bodem 
naar boven. Bevestig de J08 regenpijp 
beugel met Z01 schroeven en clip dan de 
J06 regenpijp in de J08 beugel.

PANELEN 
montage 

3 

J06 1

6 

Vul de bijbehorende gaten 
in de aluminium delen met 
siliconen om lekken te 
voorkomen (niet 
inbegrepen).



GARANTIE

Op het in de handleiding omschreven product is een jaar garantie van toepassing, 
uitsluitend in het geval dat het product niet voldoet. Deze garantie van een jaar gaat in op 
de dag dat de consument het product in ontvangst neemt en dient aantoonbaar te zijn 
met een factuur of afleverbon. Het gebruiken van teveel kracht bij het opbouwen en het 
daarmee forceren van de onderdelen kunnen leiden tot beschadiging. U kunt alleen op de 
garantie aanspraak maken indien het in elkaar zetten en het onderhoud aan de kas 
precies volgens de opbouwbeschrijving is gebeurd en de kas bovendien ook juist is precies volgens de opbouwbeschrijving is gebeurd en de kas bovendien ook juist is 

gebruikt. De aanspraak op de wettelijke garantie blijft binnen dit jaar uiteraard behouden. 
Verder geven wij 10 jaar garantie op de aluminium profielen, 5 jaar op de panelen en 2 jaar 
op de fundering. Dit in het geval dat het schade betreft die ontstaan is door fouten in het 

materiaal of constructiefouten.

Voor schade veroorzaakt door natuurinvloeden zoals wind, hagel, sneeuw of storm is 
Gardenmeister niet verantwoordelijk. Natuurlijke slijtage of transportschade zijn van de Gardenmeister niet verantwoordelijk. Natuurlijke slijtage of transportschade zijn van de 
garantie uitgesloten, evenals schades die voortgekomen zijn uit het gebruik van andere 
dan originele materialen, mechanische schade, de invloed van chemicaliën of andere 

zaken die het product geweld aandoen, natuurrampen en zoals eerder vermeld een van de 
opbouwbeschrijving afwijkende montage. Verdergaande aanspraken en vervolgschade 
vallen evenmin onder deze garantie. Door een eventuele reparatie wordt de garantie niet 

verlengd. Aanspraak op vervolgschade wordt niet in behandeling genomen. 
Gardenmeister behoudt zich het recht voor te bepalen hoe de garantieclaims af te Gardenmeister behoudt zich het recht voor te bepalen hoe de garantieclaims af te 

handelen. Garantieclaims dienen schriftelijk te worden ingediend. 

Veiligheidsglas
Omdat veiligheidsglas, wanneer het breekt, in botte deeltjes uiteenvalt, is het uitermate Omdat veiligheidsglas, wanneer het breekt, in botte deeltjes uiteenvalt, is het uitermate 
veilig voor kinderen. Het glas dat bij uw tuinkas wordt geleverd is netjes geslepen aan de 
randen, echter wij adviseren u altijd handschoenen te dragen bij het uitpakken van het 
glas en bij het plaatsen ervan, zodat u uw vingers niet kunt snijden. Het glas is zeer stevig 

verpakt in een houten bekisting.

N
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