






ALGEMENE INFORMATIE

Houd rekening met minimaal 8 uur voor montage. Voor montage zijn minimaal 2 personen nodig. Controleer 
voordat u met de werkzaamheden begint of alle onderdelen in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn. Gebruik voor de 
constructie een vrije, zonnige plek zonder uitstekende takken. Controleer voordat u met de montage begint of de 
afzonderlijke onderdelen intact zijn en plaats ze zo dat dat de onderdelen gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het 
werk. Kleine onderdelen zoals schroeven, moeren etc. kunt u het beste in een bakje bewaren, zodat ze niet 
kwijtraken. Houd het tuinhuis sneeuw- en bladvrij. Gebruik dit product alleen waar het voor bedoeld is. De fabrikant 
of dealer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door oneigenlijk of onjuist gebruik. Plaats het tuinhuis niet direct 
op gazon of oneffen oppervlakken, zorg ervoor dat de ondergrond schoon, waterpas en stabiel is. We raden aan om 
het tuinhuis stevig in de grond te verankeren. Zorg ervoor dat alle schroeven stevig zijn vastgedraaid en dat het 
frame correct is uitgelijnd en waterpas is. Controleer regelmatig of alle schroeven goed zijn vastgedraaid en draai ze 
indien nodig aan.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het monteren van het tuinhuis worden kleine onderdelen zoals schroeven en moeren gebruikt, die bij inslikken 
verstikkingsgevaar opleveren, let dus op met kleine kinderen. Wees voorzichtig bij het uitpakken van de afzonderlijke 
onderdelen uit de verpakking. Er bestaat gevaar op letsel door scherpe randen. Sommige onderdelen zijn van metaal 
en daardoor zwaar. Als de verpakking onzorgvuldig wordt geopend, bijvoorbeeld met een scherp mes of ander 
scherp / puntig voorwerp, bestaat de kans op beschadiging van onderdelen. Leg de afzonderlijke onderdelen op een 
deken of iets dergelijks om krassen op de coating te voorkomen. Controleer of de afzonderlijke onderdelen in 
perfecte staat verkeren of tekenen van beschadiging vertonen; gebruik in dit geval geen beschadigde, vervormde 
onderdelen. Draag altijd veiligheidskleding tijdens de constructie en montage. De basisuitrusting zou moeten 
bestaan uit veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en een helm. Bouw het tuinhuis 
niet op zeer winderige of regenachtige dagen. Zorg ervoor dat de onderdelen geen stroomkabels raken. 
Verpakkingen, plastic zakken of beschermfolies op de juiste wijze afvoeren en buiten bereik van kinderen houden! 
Plaats het tuinhuis op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat er tijdens de installatie geen kinderen in de 
gevarenzone aanwezig zijn. Plaats het tuinhuis niet in gebieden met sterke of constante wind. Hete apparaten zoals 
grills, kachels, branders etc. mogen niet gebruikt of opgeslagen worden in het tuinhuis i.v.m brandgevaar! Sta nooit 
in of nabij het tuinhuis tijdens storm of onweer. Er bestaat gevaar voor blikseminslag.

VERZORGING EN ONDERHOUD
Maak het oppervlak regelmatig schoon. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of 
nylon borstels of scherpe of metalen gereedschappen zoals messen of spatels. Gebruik borstels met zachte haren om 
te reinigen. Gebruik koud, schoon water.


























































