
CUBO PREMIUM LINE
MONTAGEPLAN VOOR TUINHUISJES MET VERTICAAL LAMELLEN

1. BASIS:

 Zorg voor een stevige ondergrond die perfect waterpas ligt.

2. PALEN MET LIGGERS PLAATSEN:

3. SAMENSTELLING VERTICAAL WANDEN:

 - Eerst de verticaal wanden plaatsen, vervolgens het dak afwerken.

  - Gebruik onderstaande lijst om te bepalen op welke plaats welke panelen moeten gebruikt worden.

SAMENSTELLING VAN DE WANDEN

-  Indien een tussenwand voorzien is bij de jaloeziewanden wordt een afgeschuinde 
draagbalk meegeleverd om de opening bovenaan tussen de ligger en wand op te 
vullen.

- De schuine draagbalk dient geplaatst te worden tussen 2 T-palen. 

Gaten in paal zuiver maken Schroeven van 70 mm

Draagbalken in palen 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

T-paal

• Wand 147:  73,5 + 73,5 cm 
• Wand 180:  90 + 90 cm 
• Wand 180 met enkele deur: 90 + deur 
• Wand 237: 90 + 73,5 + 73,5 cm 
• Wand 237 met enkele deur: 73,5 + 73,5 cm + deur 
• Wand 237 met dubbele deur: 90 + deur 
• Wand 294: 4 x 73,5 cm 
• Wand 294 met enkele deur: 102 + 102 cm + deur  
• Wand 294 met dubbele deur: 73,5 + 73,5 cm + deur 
• Wand 339: 102 + 90 + 73,5 + 73,5 cm 
• Wand 339 met enkele deur: 102 + 73,5 + 73,5 cm
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4. BUITENWAND MET DOEK PLAATSEN:

Onderbalken op de ondergrond bevestigen. 
Bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de ondergrond en 
zit niet bij in het pakket.

Doek net onder draagbalk inknippen.
Enkel als het paneel tegen een paal komt te staan.

Doek net boven onderbalk inknippen.
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5. BUITENWAND MET DOEK PLAATSEN TEGEN PAAL :

  Bij het plaatsen van het paneel tegen een paal de flap aan de kant van de paal naar binnen plooien. 
(nadien lijmen met kit, zie hieronder.)

Met 2 schroeven het paneel boven  
in draagbalk vastschroeven.

Het doek met kit tegen de paal lijmen

Schroeven 4x40

Met de bevestigingslat het 
doek tegen de paal drukken, 
daarna vastschroeven tegen 
paneel.

(3 schroeven 4x40 per lat)

Schroeven 5x70

Bevestigingslatje  tegen paal 
bevestigen

(2 schroeven 5x70 per lat)

Met 2 schroeven het paneel onderaan  
in onderbalk vastschroeven.
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6. VERBINDEN VAN TWEE PANELEN MET DOEK :

 -  De volgende panelen met elkaar verbinden met metalen plaatjes, aan de binnenzijde. 

 - Best aan de onderzijde monteren, dan zijn ze achteraf niet zichtbaar.

Schroeven 4x40

Verbindingsplaatjes te gebruiken bij wand type 2, 3 en 4.

Het doek van de verschillende panelen moet aan de buitenzijde met tape aan elkaar bevestigd worden.
 1. Verwijder hiervoor van beide paneel een lat (losschroeven aan binnenzijde) 
 2. Kleef de tape over de naad 
 3. Monteer de latten terug
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7. BINNENAFWERKING PLAATSEN :

  CUBO TYPE 1:

 CUBO TYPE 3:

Hoekjes bevestigen Schroeven 4x40

L-profiel over de latjes van de panelen plaatsen

Tand en groef planken 18mmx120mm, 
lengte 2,025m, verticaal te plaatsen.

Te bevestigen met nagels zonder kop,

8 nagels per plank.
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8. BINNENAFWERKING PLAATSEN :

 A.  De wand moet waterpas  
geplaatst worden.

 C.  Deur plaatsen en vastschroeven in de 
bevestigingslat. 

   De voorzijde van de deur moet gelijk 
komen met de voorzijde van de wand

 D.  Deur aan de bovenzijde in de draagbalk 
bevestigen

 B.  Bevestigingslat tegen het paneel schroeven. 
Het latje moet gelijk staan met de dwarse 
latten op het paneel.

Schroeven 
4x40

Schroeven 5x70 De middenste schroef van elke scharnier aan de kant 
van de paal of wand verwijderen en vervangen door 
langere schroeven 50mm (zakje 11).  

6



9. BINNENWAND PLAATSEN :

10. DAK AFWERKING :

De panelen plaatsen op onderbalk en boven de 
dakligger aftekenen. (schuinte van dakhelling 
volgen)

Dakplanken plaatsen :

De latten afzagen op de juiste hoogte en de  
panelen terugplaatsen
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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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11. 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.

12. 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.


