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 Voor meer informatie: 

076-5413019 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enig andere manier, zonder 

voorafgaande toestemming van ASC Group 

Deze uitgave mag alleen gebruikt worden voor 

ASC Group producten. 

 

Zet- en drukfouten voorbehouden. 
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OOppbboouuwwiinnssttrruuccttiieess  
 

• Neem de dakrandstaander en klap deze uit 

 

 
 

• Zorg dat de vergrendeling goed in het gat valt 

• Zet  de dakrandstaander recht op 

 

 
 

• Plaats nu een betonblok op de dakrandstaander en zorg dat de dakrandstaander in de uitsparing van het 

betonblok zit 



 

3 
ASC Group 

Pottenbakkerstraat 32 

4871 EP Etten-Leur 

 
 

• Plaats het betonblok steeds aan het uiteinde van de dakrandstaander waar zich 2 aluminium kokertjes 

bevinden 

• Plaats nu de volgende staander +/- 2,5mtr verder en plaats weer een betonblok. 

• Open alle koppelingen op de dakrandstaanders door de vleugelmoeren los te draaien. 

• Leg nu een 3mtr buis in uitsparing van de onderste koppelingen en sluit deze één voor één.  

 

 
 

• Zorg dat aan weerszijden ongeveer 40cm ruimte is tussen de dakrandstaander en het einde van de buis.  

• Breng nu de bovenste 3mtr buis aan op dezelfde wijze als de onderste en zorg dat de buizen precies boven 

elkaar zitten. 

• Zorg dat de koppelbuizen zich boven elkaar bevinden. 

• Plaats +/-2,5mtr verder weer een dakrandstaander met een betonblok zoals eerder omschreven en open de 

koppelingen 

• Neem nu een 3mtr buis en steek de buizen in een van de reeds gemonteerde buizen van het gemonteerde 3 

mtr deel. 

• Koppel de buizen aan elkaar middels een borgpen en sluit de koppelingen op de dakrandstaander.  
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• Doe dit steeds bij de bovenste en onderste buizen. 

• Op deze wijze kan men blijven door bouwen tot de gewenste lengte bereikt is. 

• Om een hoek te maken gebruikt men hoekstukken. 

 

 

 

 


