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Productinfo

Voor het bevestigen van de terrasoverkappingen | Met geïntegreerde waterafloop

Inhoud

1 x poer
1 x geïntegreerde waterafloop
4 x schroeven
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Poer

Lengte 24 cm

Materiaal Beton

Kleur Grijs

Toepassing Bevestiging terrasoverkapping

Bevestiging Inclusief

Breedte 24 cm

Passend voor Sunrooms terrasoverkappingen

Waterafloop Ja

Hoogtes 27 cm

Merk Sunrooms
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Montage

De terrasoverkapping is heel makkelijk te monteren.

Terrasoverkappingen vanaf 7,06 m

Terrasoverkappingen met een breedte van 7,06 m of breeder worden geleverd met twee dakgoten, twee
muuraansluitprofielen en twee sierlijsten. Deze worden op de middelste staander aan elkaar gekoppeld en met
Bufix en Buseal tape afgedicht.

Let op: Bij de gekoppelde terrasoverkapping (vanaf een breedte van 7,06 m) moeten de dakgoten,
muuraansluitprofielen en sierlijsten om 60 mm worden ingekort zodat het passend is voor de kanaalplaten van de
terrasoverkapping.

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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