
PERGOLA 
Montage 
Handleiding

Afmetingen:392x292x228 cm

BELANGRIJK
Lees deze handleiding aandachtig  voordat u begint met de montage van deze PERGOLA. 
Controleer voordat u start of alle onderdelen aanwezig zijn. Volg de exacte stappen van deze handleiding. Bewaar deze 
handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



Veiligheidsadvies
We raden ten zeerste het gebruik van werkhandschoenen aan tijdens de montage. 
Probeer de PERGOLA niet te monteren bij slechte weersomstandigheden. Draag 
altijd stevige schoenen en een veiligheidsbril bij het werken met geëxtrudeerd 
aluminium. Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen. De PERGOLA 
moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst en bevestigd. Tijdens het 
bouwen niet tegen de PERGOLA leunen of duwen. Houd kinderen uit de buurt van 
de werkplek. Als u een trapladder of elektrisch gereedschap gebruikt, volg dan het 
veiligheidsadvies van de fabrikant op. Zorg ervoor dat er geen verborgen leidingen 
of kabels in de grond zitten voordat u de pennen plaatst.

Algemeen advies
De montage van deze pergola neemt ongeveer 2 uur in beslag. 
Kies een locatie - kies een zonnige, vlakke positie, weg van overhangende bomen. Als 
u uw PERGOLA rechtstreeks op een solide betonnen fundering bevestigd, gebruik
dan de voorgeboorde gaten in de meegeleverde metalen sokkel.
Alle onderdelen moeten worden gecontroleerd en binnen handbereik worden
neergelegd. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven enz.) In een kom zodat ze niet
kwijt raken. Houd het dak vrij van sneeuw en bladeren.

Onderhoud
Als uw PERGOLA moet worden gereinigd, gebruik dan alleen een mild 
schoonmaakmiddel en koud, schoon water.
Gebruik GEEN aceton, schuurmiddelen of andere agressieve  
reinigingsmiddelen.

Overige opmerkingen
1. Er zijn tenminste 2 mensen nodig voor de opbouw van deze
pergola.
2. Zorg er allereerst voor dat de ondergrond van de Pergola sterk
genoeg is voor installatie. Een stenen of betonnen ondergrond is de
beste keuze.
3. Er is elektrisch gereedschap nodig, zorg ervoor dat dit aanwezig is
en goed werkt.
4. Draag kleding met lange mouwen, handschoenen en een helm
tijdens de installatie en draag een veiligheidsbril bij het gebruik van
elektrisch gereedschap.
5. Klim niet op de pergola en ga niet op de pergola staan.
6. Zorg ervoor dat er een EHBO-doos klaar ligt op de locatie, mocht
er iets gebeuren.
























