
! Let op: materiaal bestemd om op  een opslagvloer te worden aangepast en door bevoegd personeel te worden gebruikt. Wij zijn

niet verantwoordelijk voor de last die op de installatie wordt geplaatst. Het is uw  verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de be-

staande vloer geschikt is voor een dergelijke aanbouw en de veiligheidsregels voor de installatie en het gebruik van dit materiaal
te controleren. U zult er tevens voor moeten zorgen dat de installatie aan alle eisen van de omgeving voldoet.

Montage van de geëtageerde ringen.
Met een kleine rubberen hamer voorzichtig de
Ringen diam 12mm (nr.17) in de daarvoor-
bestemde perforaties in de buizen van de 
korte traverse  (nr.9) en de uiteinden van de 
lange traverse (nr.7) aanbrengen.

Idem voor de ringen diam.16mm (nr.18) 
aan  platte stukken van  korte traverse (nr.9) &
In perforaties van lange traverse en voetstuk.
Voor de montage-richting van de ringen nr.18,

 de bovenste perforatie van voetstuk nr.11 )

onderste perforatie van voetstuk nr.11 ) .

Montage van de korte traversen nr.9 en lange traversen nr.7 aan voetstuk nr.11.

en 80x60 nr.25 aan de verticale buizen 
van voetstuk nr.11 aanbrengen

en twee korte traversen nr.9 op elk voetstuk
nr.11  aanbrengen. De volgorde en richting
van onderdelen moet gerespecteerd worden.
Voor elk geval een schijf en een moer met
nylon afremring M12 gebruiken

! Let op : de moeren met afremring moeten
vastgedraaid, maar niet geblokkeerd worden.
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zie fig.1 (opbouw van de korte traverse nr.9 aan

 en fig.2 (opbouw van lange traverse nr..7 aan de 

De plastic-afwerkdoppen 50x30 nr.15

M.b.v. de ringen nr.18 en de assen nr.20
(diameter 16 / M 12) , één lange traverse nr.7



Montage van de panelen nr.1.

De rubberen stops (nr.16) in de geboorde
kunststof-voeten (nr.14) schroeven , vervolgens
het geheel in de onderkant van paneel-
buizen nr.1 aanbrengen

stop aan de bovenkant van de 
paneel-buizen aanbrengen.

De panelen (nr. 1 ) aan de uiteinden 

met afremring M10 (nr.21) .

Detail fig. 1 Detail fig. 2

Ring nr.18 en as nr.20  Ring nr.18 en as nr.20

De afwerkdoppen 50x30 (Nr.15) zonder

van de korte traversen (nr.9) en lange 
traversen (nr.7) aanbrengen m.b.v. 
assen diam.12/M10 (nr.19 ) & moeren



Detail paneel-bevestiging nr.1 (fig. 3) : fig. 3

! moeren met afremming moeten vast-
gedraaid, maar niet geblokkeerd worden

      Ring diam.12 (nr.17) en assen nr.19 =>
+ moer met afremring M10 (nr.21)

Aansluiting op handrailing
(Handrail NIET geleverd met hek)

Het kantelhek op dezelfde lijn als  
handrail brengen, zo dicht mogelijk
bij de buitenkant van de vloer.



De buizen van handrail aan voetstuk (nr11) 

( OPTIE – nr.PF11 ) .

borende schroeven 4,2 x 19mm (geleverd
met optie Rep.PF 11, 3 per stuk) .

Bevestiging van voetstukken (nr.11) op vloer

De voeten van voetstuk moeten correct op de  

(schroeven M10x70mm+moer met afremring,
 M10), tegenplaat nr.13 en schijven M10 (nr.26).
 4 bouten per staandervoet 80x60, en 
2 per staandervoet 50x30mm aanbrengen.

Voor bevestiging van staander 50x30mm, 
onder vloer schijven M10 (nr.26) gebruiken .

Detail fig. 4

bevestigen m.b.v. verbindings-onderdelen 

De onderdelen bevestigen m.b.v. zelf- 

De onderdelen bevestigen m.b.v. zelf- 

vloer bevestigd worden m.b.v. bouten nr.23 .

Onder de vloer een tegenplaat nr.13 gebruiken
 (dikte 3mm) voor bevestiging staander 80x60mm .
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