Handleiding voor het bouwen van een hobbykas
1.

Plaats de fundering volgens het fundering plan.
Zorg ervoor dat deze goed waterpas en haaks liggen.
De fundering moet minimaal 5cm boven de grond uitsteken.

2.

Schroef met de hamerkopbouten M6x40 de zijgevels tegen de kopgevels.
De hamerkoppen komen in de buitenste gleuf van de kopgevels.
Controleer of tijdens het aandraaien de hamerkoppen zich goed in de gleuf vastzetten.

3.

Schroef de bevestigings plaatjes met 1 hamerkopbouten in de onderste gleuf van het onder
profiel van de gevels, en boor het onderste gat door de funderingsplank en zet deze met rvs
bout m6x60 met ring en moer vast.

4.

Schroef met de hamerkopbouten M6x40 2 dakroeden voorzien van gaten tegen de
kopgevels. (Een per kopgevel.) Ook hier komen de hamerkoppen in de buitenste gleuf. Zet
deze roeden ook met een hamerkopbout M6x12 op de zijgevel vast.

5.

Schroef met de hamerkopbouten M6x12 de nok tegen de 2 dakroeden.
Daarna kunnen de andere dakroeden geplaatst worden. Telkens 1 links en 1 rechts.

6.

Plaats nu met de hamerkopbouten M6x12 de verbinding U-tjes.
De langste U-tjes verbinden de dakroeden links en rechts van de nok met elkaar, de kortste
U-tjes verbinden de dak en de gevelroeden met elkaar. (Bij sommige types zijn deze U-tjes
even lang.) Let er op dat de zijgevels netjes recht blijven staan.

7.

Bevestig nu de luchtramen d.m.v. de scharnierpennen aan de nok.

8.

Knip nu de rubbers van de nok, de bovenkant en de onderkant van de zijgevels op maat,
en daarna de rubbers van de zijgevel en dakroeden. (Het rubber van de eerste en de laatste
roed, gaat over de nok en het nokrubber heen, en tot aan de grond.)
De andere rubbers gaan vanaf de nok tot op de grond.

9.

Nu kunnen de zijgevels “beglaasd” worden.
Plaats 1 raam in de zijgevel. Druk het rubber van de dakroeden in de zijgevel roeden, over
het rubber dat in het profiel zit tussen de gevel en het dak en knip deze aan de onder kant
op maat. Herhaal dit tot alle zijgevel ramen geplaatst zijn. Nu kan het rubber in het
onderprofiel gedrukt worden.

10.

Nu kan het dak “beglaasd” worden.
Leg 2 ramen op het dak,(1 links en 1 rechts,) druk het nokrubber tot het eind van deze ramen
in de nok, en druk het rubber voor de dak roeden in de dakroeden
Let op!! Als u met het nokrubber een Luchtraam tegen komt, knipt u dit rubber aan het begin
en het eind van het luchtraam aan de luchtraam zijde tot de ziel van het rubber in zodat het
rubber tegen het luchtraam omhoog komt te staan. Zet dit rubber met 2 zelfborende
schroefjes aan het begin en aan het einde aan het luchtraam vast.
Het rubber van de dakroede wordt op de nok onder het nokrubber geschoven.
Vervolg deze handeling tot alle ramen op het dak liggen. Ook het glas in de luchtramen.

11.

Plaats nu korte roedjes met de hamerkopbouten M6x12 en de 2gats plaatjes onder de
luchtramen zodat het glas onder het luchtraam netjes op deze roedjes komt te liggen.
Snij stukjes rubber op maat en druk deze in de roedjes, zo dat het begin en het einde
onder de andere rubbers vallen.

12.

Nu kunnen de kopgevels “beglaasd” worden.
U kunt de rubbers het best tijdens het beglazen op maat maken.
Zorg ervoor dat de rubbers van de stapelprofielen onder de rubbers van de roeden vallen.

13.

Plaats nu de deur vanonder af in de boven geleider en plaats de wielen op de onder
geleider. Het binnen handvat dient tevens als deurstop.

14.

Nu kan ook het glas in de deur gezet worden op dezelfde manier als in de kopgevels.

15.

Nu plaatsen we de raam uitzetters aan de luchtramen.
Dit is afhankelijk van het type uitzetters, maar dit wijst zichzelf.

Zo de kas is klaar.
Veel plezier er mee.

