
Montage handleiding

Fundering
voor Tuinkas:

Foreststar 100/200/300/400



Model Breedte 
van Tuinkas

Lengte 
van Tuinkas

Fundering profiel 
(voor en achter gevel)

Fundering 
profiel 

(Zijwanden)

Grond 
Pennen

Montage 
profiel

M6 bout 
en moer

M6 bout 
(ovaal)

M6
Ring

100 1962mm 1336mm 2x 1894mm 2x 1288mm 4 stuks 6 stuks 20 + 26 6 8

200 1962mm 1962mm 2x 1894mm 2x 1914mm 4 stuks 8 stuks 20 + 28 8 8

300 1962mm 2588mm 2x 1894mm 2x 2540mm 4 stuks 10 stuks 20 + 30 10 8

400 1962mm 3214mm 2x 1894mm 2x 3166mm 4 stuks 12 stuks 24 + 36 12 8

Verpakking inhoud
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Benodigde Gereedschap
Winkelhaak

Steeksleutel - 10mm

Waterpas

Slijptol (voor het optioneel inkorten van de anker poten) 
Bijv. bij de montage van de fundering op een verharde ondergrond.
*LET OP: draag altijd beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril!*

Handschoenen

Rolmaat
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Montage advies 
U kunt deze fundering op verschillende manieren plaatsen. 
Door onze jaren ervaring kunnen wij u het beste hierin adviseren. 

- Zorg bij voorbewerking van de ondergrond dat deze voor het gehele 
oppervlakte van de fundering waterpas is.
- De ondergrond mag niet wegzakken. Bij een zachte ondergrond kunt u 
dit voorkomen door het gebruik van betonpoeren, een eigen betonnen 
fundering, betonbandjes of de bijgeleverde grondpennen in beton te 
plaatsen.
- Controleer tijdens de montage met behulp van een waterpas en 
winkelhaak regelmatig of de balken waterpas zowel als haaks zijn in de 
hoeken. Zo voorkomt u verrassingen bij het monteren van uw tuinkas.

Voordat u begint:

1. Meet met behulp van een rolmaat de lengte van de balken. Vergelijk 
dit met het overzicht op pagina nr. 1. Is er een verschil van meer dan 
5mm? Neem dan contact op met de klantenservice van Jimmy At Work (Zie 
pagina nr. 10 )

2. Zorg dat de aantallen van geleverde montage materialen 
overeenkomen met het overzicht op pagina nr. 1

3. Plaats de grondpennen niet individueel in beton zonder volledig en 
correct montage van de fundering. Doet u dit niet, dan bestaat er de 
mogelijkheid dat de plaatsing en montage van de balken niet correct is.

4. Wilt u de fundering op een verharde ondergrond plaatsen zonder 
grondpennen in de grond? Slijp dan het onderste uitstekende gedeelte 
van de grondpennen af, dat deze gelijk zijn ter hoogte van de fundering 
bodem. TIP:  monteer de grondpennen volgens normale instructies op 
een balk. Vervolgens kunt u deze aftekenen met een stift of potlood.
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Montage fundering
Stap 1. Leg de fundering balken zo neer dat deze elkaar in de 
hoeken raken maar niet over elkaar heen lopen. (aan de buitenkant 
moeten de hoeken als het ware open zijn) Zie foto voorbeeld.

Stap 2. Monteer vanuit de binnenkant, in alle 4 de hoeken, de 
grondpennen. Zorg ervoor dat de hoeken vanuit de buitenkant haaks 
zijn. Meet dit met behulp van de winkelhaak. (plaats deze ter hoogte 
van het midden, vlak tegen de balken aan). Het resultaat moet 
nogmaals zoals Afbeelding 1 zijn.

Afbeelding 1.

Afbeelding 2
Met verankering in grond

Afbeelding 3
Montage zonder verankering

(Onderkant afgeslepen)
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Afbeelding 4.

Stap 3. Bij montage van alle vier de hoeken moet het eindresultaat er als 
volgt uitzien. (Afbeelding 4) *Let op: wanneer u de grondpennen niet in 
de grond plaatst “verharde ondergrond” dan heeft u het uitstekende 
deel aan de onderkant al eraf geslepen/ verwijdert. Heeft u dit nog niet 
gedaan? Teken deze dan eerst af en slijp deze vervolgens na demontage 
af. Begin daarna weer met montage vanaf stap 1.

Stap 4. Zorg dat alle geschroefde delen tijdelijk vast zijn gezet. Plaats 
daarna de fundering op zijn bestemde plek en controleer dan of deze 
waterpas en haaks is! (Wanneer u de poten in de grond verankert, met of 
zonder beton, dan moet u deze stappen zelf ondernemen en daarna 
eventueel nogmaals meten en corrigeren.)

Klopt alles? Dan kunt u beginnen met het plaatsen van de tuinkas. 
Twijfelt u nog? Meet dan nogmaals. Wanneer de fundering correct 
geplaatst is, zorgt dit voor een zorgeloos en makkelijke montage van de 
tuinkas achteraf. Bij incorrecte plaatsing kan dit zorgen voor problemen 
die pas tegen het einde van montage merkbaar zijn!

Tip van Gardenmeister: De makkelijkste manier om de tuinkas op de 
fundering te plaatsen is als volgt:

1. Bouw de voor en achter gevel volledig op.
(doe dit in de buurt van de fundering maar op een vlakke bodem)

2. Monteer de zijwanden en dak zonder de panelen te plaatsen.
(zorg dat u enkel in de voor en achter gevel de panelen heeft zitten.)

3. Controleer dat alle belangrijke verbindingspunten eerst allemaal 
goed vast zijn gedraaid (deze draait u na het plaatsen een beetje los).

4. Til met tenminste 3-4 pers. voorzichtig de tuinkas op de fundering. 
Zorg dat alle 4 de bodem profielen goed staan en de tuinkas niet eraf 
glijdt.
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Stap 5. Draai voorzichtig de belangrijke verbindingspunten een beetje los 
zodat de boutjes en moeren vast zitten maar met twee vingers 
losgedraaid kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de tuinkas zich goed 
gaat “zetten” op de fundering. Controleer hierna nogmaals dat de 
fundering haaks en waterpas staat.

Kloppen de metingen? Start dan met het plaatsen van de verbindings 
plaatjes rondom op de bodemprofielen van de tuinkas (deze dienen voor 
de verticale profielen die zich niet in de hoeken bevinden.) Gebruik voor 
de montage van het plaatje op de fundering de ovale boutjes. Zet deze 
vervolgens in de bovenste gleuf van de fundering en zorg dat deze (met de 
klok mee) vastgeklemd zit. Draai ze nu vast met behulp van een moer.

LET OP: U zult op diverse plekken de moeren van het bodemprofiel van 
het tuinkas eraf moeten halen om de plaatjes goed te kunnen monteren. 
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Stap 6. Plaats in de hoeken de moeren van de tuinkas en zet vast. 
Doordat de boutjes dicht op elkaar zitten, is het handiger dat u deze 
eerst wat omhoog schuift om zo de moer er beter op vast te kunnen 
draaien. Monteer de hoeken zoals afgebeeld. 
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Stap 7. Optioneel: Verankering fundering op harde ondergrond.
Om de fundering vast te schroeven op een harde ondergrond, tegels, 
beton vloer en/of stoepbanden, kunt u gebruik maken van de L profiel 
haakjes die met de tuinkas frame worden meegeleverd. Hiermee kunt u 
de tuinkas verankeren (zonder gebruik van fundering) zowel als de 
fundering verankeren.
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Wij zijn blij dat u een van onze producten heeft gekozen en
hopen dat u er veel plezier aan zult beleven.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice van Jimmy at Work.
E-mail: Info@jimmyatwork.nl

Telefoon/ Whatsapp: +31 (0)40 2183 035
Voor meer informatie over garantie en algemene voorwaarden, bezoek dan a.u.b. de website: 

https://www.jimmyatwork.nl/garantie
https://www.jimmyatwork.nl/algemene-voorwaarden
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