
	  
	  
	  
TIPS	  
	  
*	  Alle	  onderdelen	  zijn	  genummerd.	  Eerst	  alle	  onderdelen	  uitleggen	  op	  nummer	  zorgt	  
voor	  sneller	  werken	  en	  controle.	  Doordat	  de	  inhoud	  van	  de	  verpakkingen	  in	  de	  fabriek	  
wordt	  gewogen	  komen	  missende	  onderdelen	  nauwelijks	  voor	  
	  
*Het	  blijkt	  eenvoudiger	  te	  zijn	  eerst	  de	  voor-‐	  en	  achterkant	  van	  de	  kas	  in	  elkaar	  te	  zetten	  
op	  de	  grond	  alvorens	  deze	  op	  te	  zetten.	  Zie	  hiervoor	  ook	  onze	  fotoserie	  van	  het	  opzetten	  
van	  broeikas	  Grape.	  	  	  
 
*De	  kas	  dient	  haaks	  en	  waterpas	  te	  staan	  om	  alle	  onderdelen	  100%	  te	  laten	  passen	  en	  de	  
ramen	  er	  goed	  in	  te	  kunnen	  schuiven.	  	  
	  
*Profiel	  nr.	  5	  en	  profiel	  nr.	  6	  zijn	  verschillend.	  Het	  profiel	  met	  de	  hoogste	  opstaande	  
rand	  moet	  aan	  de	  kant	  van	  de	  deur	  geplaatst	  worden.	  Dit	  profiel	  geleidt	  de	  deur	  aan	  de	  
onderkant.	  (In	  de	  handleiding	  verandert	  het	  aanzicht	  van	  de	  kas	  steeds	  van	  voor	  naar	  
achter.	  Dit	  kan	  verwarrend	  zijn	  m.b.t.	  deze	  profielen).	  	  
	  
*Het	  is	  handig	  om	  op	  de	  zonzijde	  van	  de	  panelen	  met	  een	  zwarte	  stift	  een	  stip	  of	  het	  
betreffende	  raamnummer	  te	  vermelden	  (een	  paar	  mm	  groot	  geschreven	  aan	  de	  
onderzijde	  zodat	  het	  later	  niet	  te	  zien	  is	  als	  het	  paneel	  in	  het	  profiel	  is	  geschoven).	  	  
Zo	  weet	  u	  ook	  als	  de	  folie	  er	  af	  is	  nog	  wat	  de	  zonzijde	  is	  van	  het	  paneel.	  
	  
*Als	  u	  de	  schroeven	  F2	  alvast	  eenmaal	  zonder	  dat	  het	  raam	  er	  in	  zit	  in	  het	  profiel	  draait,	  
gaat	  dat	  daarna	  makkelijker	  als	  het	  raam	  er	  wel	  in	  zit.	  	  
	  
*Als	  u	  de	  ramen	  wilt	  kitten	  kunt	  u	  dit	  het	  beste	  boven-‐	  en	  onderin	  doen	  (raam	  nr.	  P9	  /	  
P2	  /	  P8)	  
	  
*Vaak	  moeten	  alvast	  extra	  schroeven	  F4	  in	  de	  profielen	  gedaan	  worden.	  Dit	  staat	  in	  de	  
handleiding.	  Let	  erop!	  Later	  de	  schroeven	  alsnog	  erin	  doen	  is	  lastig.	  	  
	  
*In	  de	  handleiding	  verandert	  het	  aanzicht	  steeds	  van	  voor	  naar	  achter.	  De	  ene	  keer	  staat	  
de	  ingang	  van	  de	  kas	  met	  de	  deur	  voor,	  de	  andere	  keer	  de	  achterkant.	  Dit	  kan	  
verwarrend	  zijn.	  	  
	  
*Een	  dop	  maat	  8	  met	  handvat	  is	  onmisbaar	  (zie	  ook	  de	  fotoserie)	  
	  
*Bij	  het	  opzetten	  van	  onze	  broeikas	  leken	  de	  ramen	  P4R	  en	  P4L	  (2	  x	  )	  een	  paar	  mm	  te	  
breed.	  Met	  een	  stanley	  mes	  aan	  de	  smalste	  kant	  3	  mm	  eraf	  gehaald.	  Toen	  pasten	  ze	  
beter.	  
	  
	  


