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Met passen en meten is de meeste tĳd versleten!

Voordat u een terrasoverkapping gaat bestellen dient u een aantal maten te meten. Voor een 
goede levering en maatvoering is het belanrĳk dat u alle maten nauwkeurig ingeeft!

Inlei ding:

-   Een extra hand hulp om de meter mee vast te houden
-   Rolmaat met voorkeur 8 meter lengte
-   Trapje / opstapje
-    Pen en (dit) papier

Benodigdheden:

1.   Bepaal de gewenste muurbreedte:  De opgegeven maat wordt vergeleken met de gootbreedte.

2.   Bepaal de gewenste gootbreedte: De opgegeven maat wordt vergelĳken met de muurbreedte.

Indien de muurbreedte en de gootbreedte niet afwĳken kunt u kiezen voor:

- standaard breedtematen: 3060, 4060, 5060, 6060, etc. zonder de optie “Breedtemaat 
aanpassen” (BudgetLine) 

 vb. 5250 breedte wordt 5060 standaard breedte

- Indien u breedtemaat excact op breedte wilt,  neemt u (BudgetLine): 

 vb. 5250 breedte wordt 6060 standaard breedte + de optie “breedtemaat aanpas-
sen” 

- Als u voor ComfortLine kiest dan kunt u de goot en het muurprofiel afhankelĳk van elkaar op 
maat laten zagen.

 vb. Muurbreedte van 5850 en een gootbreedte van 5250 u kiest dan voor ComfortLine 
6060 breedte en u vult gewoon de velden “Muurbreedte” en “Gootbreedte” in.

Let op! De  dakplaat wordt niet in  de  schuinte  gezaagd, dit dient u achteraf zelf  te  voorzien.

Muurbreedte =                                                                                              mm.

Gootbreedte =                                                                                              mm.
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 6. Aandachtspunten:

 Deze punten kunnen voor u interessant zĳn maar hoeven niet op uw situatie van toepassing te zĳn!

  1. Let op eventuele obstakels aan de muurzĳde:
   o Regenwater afvoeren aan de muurzĳde (zie hwa)
   o Rolluiken of zonweringen (hier dient u de muurhoogte minimaal 50 mm hoger te nemen)

  2. Let op eventuele obstakels aan de gootzĳde:
  Onder de goot staan natuurlĳk de staanders deze kunnen wel in de breedte verschoven worden (zie goot en staander oplossingen).
   o Paden naar de tuin
   o Borders
   o Einde terras 

  3. Let op bĳ de diepte staander:
  Op de staanders ligt de goot, deze steekt nog 26 mm verder uit dan de staanders. De werkelĳke diepte is dus iets langer
  (zie specificaties => “goot en staanders”).

  4. Ideale goothoogte en muurhoogte:
   o Ideale goothoogte: Omdat u in de toekomst wellicht nog andere producten wilt kunnen toevoegen onder uw terrasoverkap-  
   ping, zoals bv. een zip- screen of een glazen schuifdeur, kunt u de goothoogte het beste op 2300 mm hoogte houden. Als  
   minimalerdoorloop hoogte adviseren wĳ 2100 mm.

  Let op! Bĳ een lagere goothoogte dan 2100 mm, zĳn nagenoeg geen extra opties zoals hierboven meer aan te raden, hierdoor wordt de 
  doorloophoogte te laag.

   o Ideale muurhoogte: Omdat u BudgetLine en ComfortLine op maat kunt bestellen telt u bĳ de goothoogte minimaal 100 - 200  
   mm per dieptemeter bĳ de goothoogte op.
   Voor meer informatie (zie specificaties  => “hellingshoek”)

3.   Bepaal de gewenste muurhooge:  De opgegeven maat wordt vergeleken met de gootbreedte.

 De muurhoogte wordt gemeten vanafde bovenkant van het terras tot aan de onder 
 kant van het muurprofiel. (De hoogte van het muurprofiel = 167mm). Houdt u ook  
 rekening met eventuele rolluiken en/of zonweringen. (zie ook punt 6)

4.   Bepaal de gewenste goothooge: De opgegeven maat wordt vergelĳken met de muurbreedte.

 De goothoogte wordt gemeten vanaf bovenkant van het terras tot aan de onderkant
 van het gootprofiel (de hoogte van het gootprofiel = 95mm *) (zie ook punt 6)

Indien u voor de optie “diepte aanpassen” bĳ BudgetLine of voor ComfortLine  heeft gekozen, 
moet u ook op het afschot van uw terras letten!

 vb.   Uw terras loopt 10mm per meter af  (voor het afwateren van de regen) dan
 moet u bĳ een diepte van 3500mm, 35mm aftrekken van uw gemeten
 goothoogte! Doet u dit niet, dan kan het zĳn dat de diepte afwĳkt van de
  door u bestelde dieptemaat.

5.   Bepaal de gewenste diepte:
 De diepte wordt gemeten vanaf de muur tot aan de voorzĳde van de staander.
 (de staander = 100 mm)

Muurhoogte =                                                                                              mm.

Goothoogte =                                                                                              mm.

Diepte =                                                                                                       mm.
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 7. Specificaties:

  1. Hwa
  Hemelwater afvoer of regenwater afvoer heeft standaard een doorsnede van ø 80 mm. Ons standaard levering bestaat uit:
   o 1 x buis met een lengte van 2500 mm
   o 1 x bladvanger
   o 1 x bocht 89°

  2. Goot en staanders
  De gemeten diepte maat is altĳd buitenkant staander, vlak gemeten! Hierbĳ de aftrek en/of bĳtelmaten voor een meer gedetailleerde  
   opmeting:
  vb. Gemeten diepte buitenkant staander = 3500 mm
   • Binnenkant staander = 3400 mm
   • Buitenkant goot recht = 3526 mm

  Lengte van de staanders is standaard 2500 mm, u kunt eventueel ook tegen meerprĳs kiezen voor de volgende lengten:
   • 2500 mm
   • 3000 mm
   • 3500 mm
   • 5000 mm
   • 6000 mm

  3. Goot en staander oplossingen
   • De goot wordt doorgaans geleverd met een maximale overspanning van 3800 mm tussen de staanders, dat betekend dus dat  
    vanaf 4000 mm breedte 3 staanders geleverd gaan worden. (Zie tabel vlakverdelingen)
   • Grotere gootoverspanning tot 6060 is ook mogelĳk op 2 staanders op de volgende manieren:
    o Met schoren
     • 4 x lengte 750 mm
     • 2 x lengte 1500 mm
    o Met een ondersteuningskoker onder de goot.
     • Koker 100 x 100 x 4
     • Koker 150 x 50 x 2
     • Koker 200 x 100 x 4

  4. Hellingshoek
  De minimale hellingshoek voor polycarbonaat en acrylaat is 6° = 100 mm per meter. Indien u een grotere dakhelling nodig heeft is dit  
  mogelĳk. Geef  het totale verval van het dak door in mm, en wĳ verzorgen de rest.
  
  Let op! Ga wel uit van een maximaal verval van 200 mm per meter.

  5. Betonpoeren
  Onze kant en klare betonpoeren worden standaard meegeleverd bĳ de staanders. U hoeft deze dus niet apart te bestellen! Omdat een 
  terrasoverkapping doorgaans aan de achterzĳde van het huis wordt gemonteerd, zal hier de waterafvoer (indien aanwezig) hoger onder  
  het terras liggen. Vaak heeft u dan niets aan de voorgestorte betonpoeren omdat hiervan de afvoer vaak te diep ligt en dus het   
  water niet optimaal zal aflopen.
  Bĳ de montage van onze poeren is doorgaans de hoogte van de hemelwater afvoer ca. 200 mm onder het terras. Dit vergemakkelĳkt de  
   aansluiting op uw bestaande hwa.

  6. Verlichting
  Tegen meerprĳs kunt u LED- verlichtingsets bestellen. Omdat wĳ met klem adviseren om niet in het midden van een drager een spot te  
  monteren, kunt u maximaal 2 spots per drager te monteren. De LED- spots hebben een wattage van 3 Watt en hebben een kleurtempera- 
  tuur van 2700K (Kelvin), dat wil zeggen warm wit. 3W LED verlichting heeft een vergelĳkbare lichtopbrengst die te vergelĳken is met een  
  halogeenspot van ca. 20 Watt

  Onze LED- sets zĳn in meerdere uitvoeringen te bestellen en zĳn standaard uitgerust met afstandsbediening/dimmer:
   • 3 spots met afstandsbediening/dimmer
   • 4 spots met afstandsbediening/dimmer
   • 5 spots met afstandsbediening/dimmer 
   • 6 spots met afstandsbediening/dimmer
   • 7 spots met afstandsbediening/dimmer
   • 8 spots met afstandsbediening/dimmer
   • 9 spots met afstandsbediening/dimmer
   • 10 spots met afstandsbediening/dimmer
   • 12 spots met afstandsbediening/dimmer
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 Vlakverdelingen en andere specs.

 Tabel alleen van toepassing bĳ Polycarbonaat / Acrylaat dakplaten

    Mogelĳke   Aantal     Aantal    Aantal Set spots     Aantal
      dieptes  dragers              dakplaten /   dragers           mogelĳkheden staanders
         velden voor spots

         2500
         3000
          3060       3500           4           4           2  1 x 4 spots          2
         4000
 
         2500
         3000        1 x 3 spots
         4060       3500           5           4           3  1 x 4 spots          2
         4000        1 x 6 spots

         2500
         3000        1 x 4 spots 
          5060       3500           6           5           4  1 x 6 spots          3
         4000        1 x 8 spots

            1 x 5 spots
         2500        1 x 6 spots
         6060       3000           7           6           5  1 x 7 spots          3
         3500        1 x 8 spots 
         4000        1 x 10 spots

            1 x 4 spots
         2500        1 x 6 spots
         7060       3000           8           7           6  1 x 8 spots          3
         3500        1 x 10 spots
         4000        1 x 12 spots

          8060          1 x 4 spots
         Verdeling goot met          1 x 5 spots
                 koppelstuk       2500        1 x 6 spots
               2686 + 5373 *       3000        1 x 7 spots
    LET OP!        3500           9           8           7  1 x 8 spots           4
        Onder de koppeling       4000        1 x 9 spots
       v/d goot dient u een          1 x 10 spots
      staander te monteren          1 x 12 spots

          9060          1 x 4 spots
         Verdeling goot met          1 x 5 spots
                 koppelstuk       2500        1 x 6 spots
               2686 + 5373 *       3000        1 x 7 spots
    LET OP!        3500           10           9           8  1 x 8 spots           4
        Onder de koppeling       4000        1 x 9 spots
       v/d goot dient u een          1 x 10 spots
      staander te monteren          1 x 12 spots
            2 x 7 spots
            2 x 8 spots

          10060          1 x 4 spots
         Verdeling goot met          1 x 5 spots
                 koppelstuk       2500        1 x 6 spots
               2686 + 5373 *       3000        1 x 7 spots
    LET OP!        3500           10           9           8  1 x 8 spots           4
        Onder de koppeling       4000        1 x 9 spots
       v/d goot dient u een          1 x 10 spots
      staander te monteren          1 x 12 spots
            2 x 7 spots
            2 x 9 spots

* de in de tabel voor het koppelen van de goot opgegeven maten zĳn de advies breedtes voor de overspanning van de goot en de geadviseerde staander 
verdeling. 
Bĳ deze maten krĳgt u de standaard goten geleverd en zult u deze nog moeten aanpassen op de aangegeven maten! Natuurlĳk kunnen wĳ de goten ook 
voor u op maat zagen.
Vraag naar de mogelĳkheden! 
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Doorsnede dragers

Staander bevestiging

Modern rond Klassiek gebogen

Recht (standaard) 

Doorsnede zĳaanzicht 

3D doorsnede

Kolom

 

Aluminium hoekprofiel
50x50x2

Kolom

Kozĳnplug 8x60
VZ VK Evo-Grip

Boorschroef DIN 7504 M
a2 4,8x38 Square drive

Fundering poer
190x190x290
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Minimaal verval 100mm / meter
Maximaal verval 200mm / meter  

Eind note!

We hebben geprobeerd in deze inmeet instructie zoveel mogelĳk, alle situaties te behandelen. Helaas is niet iedere situatie te vangen in 1 instructie. Bĳ 
twĳfel staan wĳ u altĳd bĳ om een zo accuraat mogelĳke opmeting te doen. 

U kunt ons daarvoor altĳd foto’s toesturen met zoveel mogelĳk informatie op de foto. het is belangrĳk dat u van een afstand de foto’s neemt, zo krĳgen wĳ 
een goed idee van hoe de situatie het beste opgeloxt kan worden.

vb. van een goede afbeelding:
vb. van slechte / onduidelĳke afbeeldingen:

Indien er andere vragen zĳn, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelĳke groet,

NoeMar Buitenleven
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