
CUBO PREMIUM LINE
MONTAGEPLAN VOOR TUINHUISJES MET HORIZONTHAAL WANDEN

1. BASIS :

 Zorg voor een stevige ondergrond die perfect waterpas ligt.

2. PALEN MET LIGGERS PLAATSEN :

3. WAND PLAATSEN :

Gaten in paal zuiver maken

•   wand met tand naar boven en 
groef naar onder, op de onder-
lat plaatsen.

•   aan de binnenzijde tegen de 
paal vastschroeven

Zowel de wanden als de bovenstukken (afwerking voor de draagbalk)  
dienen vastgeschroefd te worden met schroeven van 70mm.

- Per afzonderlijk paneel voorzien we 8 schroeven van 70mm. 
- Per bovenstuk 147 en 180 voorzien we 4 schroeven van 70mm. 
-  Per bovenstuk 237 en 294 (afwerking voor de draagbalk) voorzien 

we 6 schroeven van 70mm

Bij verhoogd model Cubowood hoogte 260cm: 
Het scherm voor verhoging van de wand dient boven het bovenste 
paneel, en onder het bovenstuk (afwerking voor de draagbalk) ge-
plaatst te worden.  

•   bovenwand met tand en groef 
op onderwand plaatsen.

•   aan de binnenzijde tegen de 
paal vastschroeven

U-profiel over het 
steunlatje bevestigen 
met schroeven van 

60mm 

(bij scherm 237 en 
294)  - 6 schroeven 

per lat

•   bovenstuk met tand en 
groef op bovenwand 
plaatsen.

Onderlat Onderste scherm Bovenste scherm Bovenstuk

Schroeven van 70 mm

Draagbalken in paien schuiven De zwaluwstaarten van de dakliggers zijn ver-
schillend van hoogte en zorgen voor afwatering

Liggers tussen draagbalken plaatsen 
Liggers helemaal naar beneden 
Kloppen in de uitgefreesde draagbalken
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4. TUSSENWAND PLAATSEN :

5. DEUREN PLAATSEN :

  Wanden moeten waterpas en in een rechte lijn tussen de palen gezet worden en vervolgens verankerd  
in de ondergrond.

Wand tegen palen 
schroeven 

Metalen hoek tegen paal schroeven  
van 50mm (zakje 12)

Bovenstuk aan de bovenzijde schuin zagen 
volgens de helling van het dak

Tussenligger op metalen hoek plaatsen. 
Ligger bevestigen aan hoek (50mm) en aan 
paal (50mm) (zakje 12). Tussenligger langs 

bovenzijde, schuin in paal vastschroeven met 
100mm (zakje 12)

Eerst onderlatten en wanden 
plaatsen (behalve bovenstuk)

Deur met kader in opening 
plaatsen en aan de binnenzijde 

vastschroeven.

Bovenstuk plaatsen

Deurkader tegen paal bevestigen 
met schroeven 60 mm (zakje 11)

Deur langs onder en boven vastschroe-
ven met 70mm (zakje 11)

Wand aan deur bevestigen met 
schroeven van 60mm (zakje 11)

De middenste schroef van elke schar-
nier aan de kant van de paal of wand 
verwijderen en vervangen door langere 
schroeven 50mm (zakje 11).  
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6. DAK AFWERKING :

Dakplanken plaatsen :

Bij het leggen van de dakplanken  
de naden laten verspringen

Dakplanken bevestingen met nagels. Twee nageles per plank per ligger.

Steunlat 28x28mm aan de onderzijde tegen 
dakplanken bevestingen met nagels
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Plaats voor regenaf voer aftekenen aan  
de onderzijde van de dakplanken

Afdeklat schroeven met 5x70 mm (zakje 4)

! Belangrijk !

Zorg dat de 2 afdeklatten 
mooi tegen elkaar aansluiten

Plankje tegen onderkant plafond schroeven
Plankje schroeven met 8 schroeven van 25 mm

• Rubberfolie op dak plaatsen. Rubberfolie kan sterk 
krimpen bij koude temperaturen. Laat daarom 
voldoende reserve bij het plaatsen.

• Opening maken in de rubberfolie op de plaats van 
de regenafvoer.

• Uitloop in opening plaatsen en langs onder met 
ring vastchroeven. Bovenste ring op Rubberfolie 
lijmen.

Opening van 14x14cm uitzagen

Regenafvoer :
Regenafvoer altijd in de hoek van het gebouw plaatsen, waar het dak het laagste is.

Afdeklatten :
Eerst 1 afdeklat plaatsen, daarna de folie op het dak aanbrengen. De folie moet over het volledige tuin-
huis, over de eerste afdeklat komen tot over de rand. Daarma de tweede afdeklat erover plaatsen. Na het 
plaatsen van de afdeklatten de rubber afsnijden. Voor een goede waterdichting moet de rubber volledig 
over de rand naar beneden toe liggen.
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7. VENTILATIE :

  Voorzie een ventilatierooster in uw Cubowood voor een goede luchtcirculatie in het tuinhuis. Door de 
ventilatieroosters wordt de vochtige lucht afgevoerd uit het tuinhuis. 

  Om een optimale luchtcirculatie te bekomen, plaatst u de ventilatieroosters best diagonaal ten opzichte 
van elkaar, één ventilatierooster aan de bovenkant van de ene zijde van het tuinhuis en één ventilatie-
rooster aan de overzijde aan de onderkant. 

  Maak een opening die kleiner is dan het rooster en voorzie voldoende ruimte in de plank om het rooster 
vast te schroeven.

8. EXTRA INFO :

  Een koker daklijm EPDM van 290 ml is goed voor • ca. 2 m² EPDM Rubber dak bedekking

Na het monteren van de eerste 
afdeklatten de rubber folie op 
het dak leggen

Vouw de folie uit op het dak. Laat de folie ca. 1 uur 
«rusten» om de (fabrieksmatige) ontstane  

spanning te neutraliseren.

Plooi de folie in de hoek tot een puntzak. Vouw ver-
volgens de folie plat op de drakrand en werk af met 

houten afdeklatten.

Vouw de folie tot de helft terug en breng de EPDM 
daklijm streepsgewijs aan op het dakoppervlak. Kleef de 
folie in daklijm elke 50 cm streepsgewijs en druk stevig 

aan met een roller.

Eenvoudige en brandervrije verwerking

Binnen- en buitenhoeken afwerken
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Bedek de omgeving van de afvoer met EPDM-lijm (Aquaplan). 
Lijm de EPDM ook vast aan de rand, op dezelfde manier als de 

rest van de rand.

Duw de afvoer dan door het kruisje.

Snij met een breekmes een kruisje in het midden van het gat 
voor de afvoer. Bedek de rand van de afvoer met EPDM-lijm.

Blijf druk uitoefenen op de afvoer en snij ondertussen de 
restanten van de EPDM weg rond de schroefdraad en schroef 

vervolgens de dop erop.

Om het triplexplaatje te monteren, moet er eerst een gat in het 
dak gezaagd worden met een decoupeerzaag. Teken hiervoor 

eerst het gat af, blijf op een paar cm van de voorgeboorde gaat-
jes. Zo kan het plaatje vastgeschroefd worden aan het dak. De 

rode stippellijn stelt het gat in het dak voor.


