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Summary of the parts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Gutter
Wall profile
Beam profile
Click profile beam
Plastic frame beam
Covering frame
Top unit, standard
Top unit, rustica
Upright
Upright, click front
Upright, click back
Side plate gutter, left
Side plate gutter rustica, left
Mounting bracket beam, right
Mounting bracket beam, left
Side plate wall profile
Side plate gutter, right
Side plate gutter rustica, right
Covering cap beam
Clamping yoke, pipe Ø 50 mm

Drilling template gutter and upright
Mounting foot flat
Mounting foot V91
Click covering
Top profile beam
Allen key screw M8 x 16 DIN 914
Screw 4,8 x 25 DIN 7981
Pipe Ø 50 mm
Plastic grommet tube
Nut for plastic grommet tube
Screw 4,2 x 45 DN 7981
Screw 4,2 x 45 DIN 7982
Rubber wall profile
Co-extrusion
Foundation foot
Glass plate
Polycarbonate plate
Screw 4,2x25 DIN 7981
Rods for additional weight gutter (2 pieces 10 x 5)
Additional weight gutter (100x10)

max. 7000 mm

B

dependant

H1

H1

H2 max. 2500 mm
B
max. 4000 mm

D

Inclination min. 7°
Hellingshoek
max. 15°
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Required tools
•
•
•
•
•
•

Drilling machine
Metal drill
Masonry drill
Crosshead screwdriver
Allen key set
Tape measure

•
•
•
•
•
•

Level
Pencil
Cutting plier
Flathead screwdriver
Silicone kit
Rubber hammer

Important before installation
General warning
Installing the Verano® product yourself is at your own risk. Only use this instruction as a tool and for the installation of
this specific Verano® product. If you cannot install the product yourself, you can always opt for professional installation.
The installation team of Verano® is pleased to help you.
Be careful for damages
Don’t use a knife or any other sharp object when opening the packing. This may cause damage to the content of the
package. Put the content of the package on a soft surface. Be careful when drilling, falling drill cuttings can cause damages.
Check if the façade is flat.
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1.

Mounting the wall profile

1

2

m

ca. 20 c
9 Ø 8 mm

0 cm

ca. 5

•
•
•
•

Drill holes in the wall profile (2), Ø 5 mm.
Distance between the holes around 50 cm and switch up/down.
Mark the holes on the wall and drill with a concrete drill 8 mm.
Screw the wall profile (2) (screws and plugs are not included).

proﬁel

er en

n

2

2

16

38

15

14

14

- Bovenzijde
afkitten
• Seal the top
side.
• Slide the mounting
brackets for the beams
into the
wall profile (2).
- Bevestigingsbeugels
ligger
inschuiven.
Attention!
Let op:
One bracket for one beam: for the left beam, use the left bracket (15). Use the right brackets (14) for the remaining beams.
•

Per ligger 1 beugel: Voor het linker liggerproﬁel een linker
(L)(16)
gebruiken.
De overige
balken
Side plate beugel
wall profile
can be mounted
with screws
(38). rechter beugels (R).
- Zijplaat muurproﬁel kan bevestigd worden met schroeven (38).
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ca. 5
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14

15

INSTALLATION MANUAL VERANDA
- BovenzijdeV910
afkitten - GARDA

2.

Gaten boren in het muurproﬁel (1), Ø 5 mm.
Afstand tussen gaten ca. 50 cm en wisselend onder en
boven.
Aftekenen van de gaten op de muur en boren met
betonboor 8 mm.
Muurproﬁel vastschroeven (schroeven en pluggen
Fixing
the gutter
worden
niet meegeleverd).

3

21

- Bevestigingsbeugels ligger inschuiven.

Let op:

Per ligger 1 beugel: Voor het linker liggerproﬁel een linker
beugel (L) gebruiken. De overige balken rechter beugels (R).
- Zijplaat muurproﬁel kan bevestigd worden met schroeven (38).

1

1
1

1

29
30

2. Goot

Drilling the holes for the upright
•
		
•
•
		

- Daarna het gat voor de afvoer boren Ø 50 mm.
Boren van de gaten voor de staanders
UseDaarvoor
includedisdrilling
template
(21). For the
outer uprights, place the drilling template equal to the gutter ends.
een boormal
meegeleverd
(21).
- Nu afvoertule (29) plaatsen, eventueel vooraf voorzien van afdichtkit.
- Voor
de buitenste
Drill
5 holes
Ø4,0 mm.staanders de mal met de
Vastschroeven met moer voor tule (30).
gootuiteinden
gelijkhouden.
Drill the hole for the drainage Ø50 mm.
- Vervolgens 5 gaten boren Ø 4,0 mm.
Now install plastic grommet tube, possibly provided with sealing kit in advance. Tighten with nut for plastic
grommet tube (30).
1

4

13

1
40

15

12

KIT

38

15
14

Bevestigingsbeugels ligger inschuiven

1x rechter beugel (R). Overige beugels zijn linker beugels (L).
Nu kunnen de zijplaten (12) of (13) worden bevestigd.
Vastschroeven
met
schroeven
Nadien afkitten.
Applying
additional
weight
in the(38).
gutter

39

3

To prevent bending of the gutter, you need to fill up the gutter with additional weight.
• Turn the gutter upside down.
• Slide the weight (40) into the gutter.
• Fill up, on both sides, with the rods (39).
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1

2. Goot

1

Boren van de gaten
voor de staandersMANUAL
INSTALLATION
Daarvoor is een boormal meegeleverd (21).
- Voor de buitenste staanders de mal met de
gootuiteinden gelijkhouden.
- Vervolgens 5 gaten boren Ø 4,0 mm.

- Daarna
het-gat
voor de afvoer boren Ø 50 mm
VERANDA
V910
GARDA
29

eventueel vooraf v
- Nu afvoertule (29) plaatsen,
30
- Vastschroeven met moer voor tule (30).

2. Goot

5

- Daarna het gat voor de afvoer boren Ø 50 mm.

Boren van de gaten voor de staanders

Daarvoor is een boormal meegeleverd (21).
- Voor de buitenste staanders de mal met de
gootuiteinden
gelijkhouden.
1
- Vervolgens 5 gaten boren Ø 4,0 mm.

1

15

15

KIT

1

13

- Nu afvoertule (29) plaatsen, eventueel vooraf voorzien van afdichtkit.
- Vastschroeven met moer voor tule (30).

13

12

KIT

15

1238

15
14

38

14ligger inschuiven
Bevestigingsbeugels

1x rechter beugel (R). Overige beugels zijn linker beugels (L).
Nu kunnen de zijplaten (12) of (13) worden bevestigd.
Vastschroeven met schroeven (38). Nadien afkitten.

3

Bevestigingsbeugels
Mounting
brackets beam ligger inschuiven

1x rechter beugel (R). Overige beugels zijn linker beugels (L).

• Slide the mounting brackets for the beams into the gutter profile (1). One right bracket (14). The remaining brackets
Nu kunnen de zijplaten (12) of (13) worden bevestigd.
		 are left brackets (15).
met
schroeven
Nadien
afkitten.
• Vastschroeven
Seal the sides of the
gutter
before you(38).
mount
the side
plates.
• The side plates gutter (12 or 13) can now be mounted. Screw tightly with screws (38).
• Seal the side plates on the inside of the gutter.
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3.

Foundation

3. Fundatie

6

Fundatieblokken plaatsen

Dit moet nauwkeurig gebeuren. De afstand tuss
de fundatieblokken (35) en de muur is maat D m
191 mm. Deze maat D heeft u genoteerd op uw
opdrachtformulier.
Geadviseerd wordt om de fundatieblokken (35)
ca. 10 cm beneden het terrasniveau te plaatsen
(Eventueel bijstorten. Dit ligt aan de grondsoort
de veranda wordt geplaatst).

D minus 191 mm

10 cm
100 mm

35

240

35

220
35

4. Monteren van de staanders

Placing the foundation blocks

This
to be done
carefully. The
distance
between
the foundation blocks (35) and the wall is size D minus (-) 191 mm.
Deneeds
staanders
zijn standaard
250
cm lang
en
Youdienen
wrote down
size
on your
order form.
We advise to place the foundation blocks around 10 cm (100 mm) below the
door u
opDmaat
te worden
gemaakt.
terrace
level.van staanders (9) is 10 cm lager dan
De maat
(Poor
needed.
This udepends
on the
de extra
maatconcrete
H2. Deze ifmaat
H
genoteerd
optype of soil on which the porch is installed).Voetplaten monteren
2 heeft

Voetplaat (23) met behulp van
uw opdrachtformulier. Deze 10 cm is de maat
schroeven (31) vastschroeven aan de
9
van het terras
bovenkant
vanfoundation
het
Attention!
Beforetot
theaan
finaldeplacement
of the
blocks, you need to mount the uprights, gutter and outside
staander (9).
fundatieblok.
				
beams. Only then you know the specific position of the foundation blocks.
10

11

1

9
9

31

23

23

De afdekplaten op maat maken
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35

10 cm
INSTALLATION
MANUAL VERANDA
V910 - GARDA
220
100 mm
10 cm
100 mm

35

35

240

35

240

220

35

35

4.4. Monteren
Mounting the uprights
van
de staanders
Monteren
van de
staanders
De staanders zijn standaard 250 cm lang en

7 standaard 250 cm lang en
taanders zijn
dienen door u op maat te worden gemaakt.
en door u op
gemaakt.
Demaat
maat te
vanworden
staanders
(9) is 10 cm lager dan
maat van staanders
(9)
is
10
cm
lager
dan
de maat H
.
Deze
maat
H
u genoteerd op
2
2 heeft
opdrachtformulier.
Deze 10op
cm is de maat
maat H2. Dezeuw
maat
H
2 heeft u genoteerd
van het terras
tot cm
aanisdede
bovenkant
opdrachtformulier.
Deze 10
maat van het
fundatieblok.
het terras tot
aan de bovenkant van het
datieblok.
10

Voetplaten monteren

Voetplaten
monteren
Voetplaat
(23) met behulp van
schroeven
(31)
vastschroeven
aan de
Voetplaat
(23) met
behulp
van
9
staander
(9).
schroeven
(31) vastschroeven
aan de
staander (9).

9

10
11

1

11

1

9
9

9
31

31

23

9

23

De afdekplaten op maat maken

Omdat de staander (9) ca. 10 cm beneden
het terrasniveau geplaatst wordt, worden de
afdekplaten
(10) en (11) ca. 10 cm korter
fdekplaten op
maat maken
gezaagd.
Het
is dit als laatste te doen. 35
dat de staander (9) ca. 10beste
cm beneden
(Zie pagina 8).

35

23

23
35

Staanders monteren op fundatieblokken (35)
errasniveau geplaatst wordt, worden de
35
De fundatieblokken
hebben ingegoten draadeinden met elk
kplaten (10) en (11) ca. 10 cm korter
2 moeren, daardoor kunnen de staanders in hoogte versteld worden.
aagd. Het beste is dit als laatste te doen.
pagina 8).The uprights are standard 250 cm long and must be custom
made
by you. The
of uprights (9)(35)
is 10 cm longer than size H2.
Staanders
monteren
op size
fundatieblokken
Deisfundatieblokken
ingegoten
draadeinden
met elk
You4 have quoted size H2 on your order form. This 10 cm
the distance fromhebben
the terrace
to the top
of the foundation
block.
2 moeren, daardoor kunnen de staanders in hoogte versteld worden.

Sawing the covering profiles to the right size
Because the upright (9) is set about 10 cm below the terrace level , the covering profiles (10) and (11) need to be sawed
approximately 10 cm shorter. It is advisable to do this last. (See page 16).
Mount uprights onto foundation blocks (35)
The foundation blocks have casted threaded ends with 2 nuts, in this way the uprights can be adjusted in height.
Mount footplates
Screw footplate (23) using screws (31) onto the upright (9).
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5.

Mounting the gutter

5. De goot monteren

8

goot monteren

13

12

31

1

13

12

1

1

1

op de staanders De goot monteren op de staanders
2
ten zijn met behulp van
De 4 geboorde gaten zijn met behulp van
sitioneerd en passen
roefgaten van de de boormal gepositioneerd en passen

2

precies op de schroefgaten van de1
staanders (9).
om voor het vastschroeven
te plaatsen. Daarvoor
Het is raadzaam om voor het vastschroeven
mmen (20) nodig. Deze
de afvoerpijp (28) te plaatsen. Daarvoor
op de achterkant van de
zijn per pijp 2 klemmen (20) nodig. Deze
chroefd. Daarvoor Ø 3 mm
klemmen worden op de achterkant van de
t midden van de staander.
staander vastgeschroefd. Daarvoor
Ø 3 mm
28
20
gaten boren in het
9 midden van de staander.

1

9

the gutter onto the uprights
gersMounting
plaatsen

28

20

2
16

The four drilled holes are positioned with the aid of the drilling template and fit exactly to the screw holes of the
5
2
uprights (9).
It is advisable to place the drainage pipe (28) before tightening the screws. 2 clamps (20) are required tot do this.
These clamps are screwed to the back of the upright. Drill Ø 3 mm holes in the middle of the upright to place the clamps.

6. Liggers plaatsen
3

2

16

17

2
Warning!
15
3
27
If the veranda is placed between two walls, and the overflow can no longer function, the drainage
system must be fitted
3
1
with an additional outlet. In this manner, the overflow of water can be prevented.
16

3

12

17

3
9
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6.

Laying the beams

6. Liggers plaatsen
9

2
16
5

2

16

3

17

3

15

27

3

1
12

5

9

1

Standaard zijn de liggers (3) voorzien van een kunststof
glashouder (5) en reeds op maat gemaakt.
De eerste stap is het plaatsen/monteren van de buitenste liggers (3).
Tussen de liggers en de afdekplaat (12), (16) en (17) dient 2 mm ruimte
te zijn om later de eindlijsten/hoeklijsten van 2 mm dik te kunnen
plaatsen. (Zie pagina 6).

27

3
14

5

• The beams (3) are standard provided with a plastic glassbracket profile (5), which is already made to measure.
• The first step is the placement / mounting of the outer beams (3). Between the beams and the covering plates (12), (16)
		 and (17) should be 2 mm space to install the 2mm thick top profile later on (See page 12).
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10
2

5

26
14

15
26

2 mm

Vastzetten
front
view
Hiervoor
zijn
de liggerbevestigingsbeugels (15) of (14).
- Eerst de liggers (3) op hun positie
leggen (tegen de achterwand
aandrukken).
Vervolgens het gat van de beugels
(14) of (15) verder doorboren
in de ligger (3), Ø 4,5 mm en
vastschroeven met schroef (27).
- Nu doormiddel van de inbusboutjes
(26) de beugel borgen.

side view
1
2

3
Y
X
2 mm
3

Let op:2 mm ruimte tussen zijplaat
van het muurproﬁel en
buitenliggers.

1

Na het monteren van de buitenliggers de
Securingconstructie nu overhoeks meten. De maten X en Y
dienen identiek te zijn.

You will need the beams brackets to do this (15) or (14).
• First place the beams (3) in the right position (press to the wall profile).
• Then, drill the hole of the brackets (14) or (15) in the beam (3), Ø 4.5 mm diameter and fasten with screw (27).
• Now, using the allen key screw (26), secure the bracket.
Attention: 2 mm space between side plate of the wall profile and the outer beams.
26

After mounting the outer beams measure the construction diagonally. Size X and Y must be identical.
24

Overige liggers plaatsen
Om de juiste afstand te bepalen
dient het tussenschot (24) dat
voor u op maat gemaakt is. (Gebruik
dit schotje als maat).
De overige liggers worden op dezelfde
manier vastgezet als de buitenliggers,
dus met liggerbevestigingsbeugels (14/15).
Het tussenschotje (24) nu vastklikken in het
muurproﬁel (2) en gootproﬁel (1) (door het in de
groef te drukken en naar achteren te draaien en
in te klikken).

6
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11

26

24
2

5

15

24

14

24

3
1

Install other beams
•
		
•
•
		

In order to determine the correct distance, use the click covering (24), which is tailor-made for you. Use this stiffener to
measure the right distance.
The other beams are installed in the same way as the outer beams, so with beam brackets (14/15).
Now click the click covering divider (24) into the wall profile (2) and gutter profile (1) (by pressing it in the slot and
turning it backwards and clicking.
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7.

Laying the roofing panels

12

6

24
34

5

6

36 of 37

34

36

34

3

3

25

4

3

37

36

UV-laag
UV-layer

4
4

Glass
Glas

5

Polycarbonate
Polycarbonaat

Let op!
Warning!
Place the
Plaats de glasplaat met de
glass
panel
the de goot!
geslepen
zijdewith
richting

1

polished facet edge
towards the gutter!

Mounting the glass or polycarbonate plates
It is important that the glass or polycarbonate plate, is placed in the middle. So divide the space on the left and right
proportional and place against the covering cap (19) (at the front above the gutter).
Before mounting first read the information about ‘Processing the polycarbonate plates’ on page 17.
Ranking of the roof plates
Starting at the left box (or right box). Place the first roof panel and then install the cover frames.

13

6
26
34
5
3

4

Install covering frame
• Covering frame (6) including rubber sealing strips (34).
• Install the covering frame (6) by pushing it into the plastic profile (5) . Use a rubber hammer the prevent damages.
• Mount the click profile (4) on the underside of the beams.
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8.

Placing the side plate and rubber

14

6
25

19
20

34

6
25
34
34

High
hoog– -polycarbonate
polycarbonaat

34

Low
laag–-glass
glas

5
3

19

5

Het sluitplaatje (19) heeft 2 standen:
- laagstand is voor glas
- hoogstand is voor polyplaat.
Mounting the covering cap
Hoog Het sluitplaatje (19) heeft 2 standen:
laagstand
glas
Mount the covering cap (19) on the headLaag
of the-beam.
Placeisavoor
screw
on the front side and top side.
4
hoogstand
is
voor
The cover has two positions: low position is for glass, high positionpolyplaat.
is for polycarbonate.
3

15

Hoog

19

Laag

4

33

33

2
33

2
33

side view

Install rubber wall profile
It is advisable to place the rubber wall profile (33) directly after installing each glass- or polycarbonate plate and covering
frame (6) by pushing it firmly into the slot of the wall profile (2). This can also be done after the roof is finished.
However, you can NOT stand on the glass- or polycarbonate plates, only on the beams!
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Finishing

8. Afwerking

en (11)
rs plaatsen.16

Locking covering frames upright into place
Click covering frames for upright (10) and (11) into place.

Afdekplaten voor
de staanders inklikken
- Afdekplaten (10) en (11)
voor de staanders plaatsen.
(Inklikken).
9

11
10

9

33

2

11

t opzetstuk voor de goot plaatsen
12) of rustica
17(13).

10
33

2

- Als laatste het opzetstuk voor de goot plaatsen
(standaard (12) of rustica (13).

12

KLIKKEN

1

KLIKKEN
‘Click’

1

13

1

Afdekrubber in het muurproﬁel plaatsen

Afdekrubber
in het muurproﬁel
In geval
u vergeten bent het rubberen
muurproﬁel
(33) teplaatsen
plaatsen (zie
1
In geval
u vergeten
bent het rubberen
pagina 7) dan kan dit alsnog. Wij
wijzen
u er nadrukkelijk
op datmuurproﬁel
u niet op (33)
de te plaatsen (zie
paginaGebruik
7) dan kan
dit
alsnog.
Wij
wijzen
u er nadrukkelijk
glasplaten
/
polyplaten
kunt
staan.
in
dat
geval
een
stevige
plank
die op dat u niet op de
Finally, click the gutter side plate (12) or (13) in front of
the gutter.
glasplaten / polyplaten kunt staan. Gebruik in dat geval een stevige plank die
over de liggers wordt gelegd. over de liggers wordt gelegd.

Installing covering rubber into wall profile
De the
rubberen
(33)
in de (33)
groef
van this
het muurproﬁel
(2)
drukken
en wel over(2) drukken en wel over
Dethen
rubberen
ﬂap
de groef
van
het muurproﬁel
In case you forgot the place
rubberﬂap
wall
profile
can(33)
stillin be
done
now.
			
			

de gehele
de gehele breedte. (Zie ook pagina
7). breedte. (Zie ook pagina 7).
Aan
einde
de rubberen ﬂap op maat snijden.
Aan het einde de rubberen ﬂap
ophet
maat
snijden.

We 8point out explicitly that you can NOT stand on the glass- or polycarbonate plates!
Use a sturdy shelf and lay this over the beams.

• Press the rubber flap (33) into the groove of the wall profile (2) and over the entire width (see also page 15).
• At the end, cut the rubber flap to the right size.

Subject
Drukfouten,
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fouten enerrors
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and technical
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INSTALLATION MANUAL VERANDA V910 - GARDA

Processing the polycarbonate plates
Storage
If you storage the polycarbonate plates, to plates need to lie on a flat surface, for example pallets.
The plates may not be stacked directly on the ground. Avoid direct sunlight and rainwater and cover
the plates with a white polythene foil. Storage preferably inside. If outside, then under a roof.

polycarbonaatplaat
nnpolycarbonaatplaat

op een eﬀen ondergrond
p een eﬀen ondergrond

niet rechtstreeks
et rechtstreeks

n dek af met witte
dek af met witte

dan onder een afdak.
an onder een afdak.

eerzaag met ﬁjn getand
rzaag met ﬁjn getand

d en voorkom het slingeren
en voorkom het slingeren

t zagen en boren.
zagen en boren.

inigen. Daarna onmiddellijk
igen. Daarna onmiddellijk
n.

n polycarbonaatplaten
olycarbonaatplaten

eerd tegen afschuiving door
rd tegen afschuiving door
le speling
dient dan aan de
speling Sawing
dient dan aan de

AntiDust tape (gesloten)
AntiDust tape (gesloten)

• Saw with a hand circular saw or jig saw with fine-tooth saw blade.UV-laag zit boven

n speling van circa 3 mm
UV-laag zit boven
		 Use
a stable
peling van
circa
3 mmand vibration-free surface and avoid swinging and flapping of the plate.

		 Do not remove the protectiono foil before
the sawing and drilling. This prevents scratching on the surface.
o
7 - 10
o
o
• Clean the canals with dry 7compressed
air.
- 10
• After that, immediately close with a Anti-dust or transportation tape.

daarom valt condensvocht
aarom valt condensvocht
o
khelling Backlash
tusseno7 and
– 10 o en
helling tussen
7 – 10 oinstallation
en

Due to temperature fluctuations, polycarbonate plates can bulb or shrink.

lakt te worden
metblocked
gesloten
The plate
against shearing on the underside with an end partition on theAntiDust
cover profile.
tape
kt te worden
metisgesloten
en afgeplakt
met perforatie
AntiDust
(open) tape
The whole
backlash needs to be provided on the upper side.
n afgeplakt met perforatie
(open)
The side of the plate needs to have a backlash of 3 mm.

UV-laag
UV-laag

chermfolie weghalen
ermfolie weghalen

Condensproﬁel

plaat aan de onderzijde
Condensproﬁel
aat aan de onderzijde
hele breedte van de plaat.
le breedte
van
deenplaat.
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polycarbonaatplaat

en voorkom het slingeren

agen en boren.
een eﬀen ondergrond
gen. Daarna onmiddellijk
t rechtstreeks

INSTALLATION MANUAL VERANDA V910 - GARDA

dek af met witte
olycarbonaatplaten

n onder een afdak.
rd tegen afschuiving door
speling dient dan aan de
zaag met ﬁjn getand
peling van circa 3 mm
en voorkom het slingeren

AntiDust tape (gesloten)
(closed)

UV-layer
onboven
top
UV-laag zit
7o - 10o

agen en boren.
aarom valt condensvocht
ellingDaarna
tussenonmiddellijk
7 o – 10 o en
gen.

kt te worden met gesloten
AntiDust tape
afgeplakt met perforatie
(open)
olycarbonaatplaten
UV-laag
ermfolie weghalen
d tegen Sealing
afschuiving
door
against
moisture
AntiDust tape (gesloten)
speling dient
dan
aan
de
Polycarbonate is gas- and vapor-permeable, this is the reason that moisture can not be quite prevented. A right slope of
the roof between 7° – 10° and an effective sealing can limit this. UV-laag zit boven

peling van
circa
3 mm
• The
plates
need to beCondensproﬁel
taped on the upper side with a closed Anti-dust tape.
aat aan de onderzijde
• The underside needs to beo taped
with a perforated Anti-dust tape.
7 - 10o
e breedte van de plaat.

• If possible, remove a strip of protection foil below and above (approx. 3 cm). Condensproﬁel
• Cut lightly with an utility knife.

arom valt condensvocht
de polycarbonaatplaat
elling
tussen 7 o – 10 o en
V beschermfolie kan
monteren.
hetgesloten
voor
t te wordenAls
met
iger
en bovendien
veiliger.
afgeplakt
met perforatie

AntiDust tape
(open)

UV-layer
UV-laag

rmfolie weghalen

aar onvoldoende bestand
en op de randen waar
nk.

at aan de onderzijde
ewater
breedte
van de plaat.
en zeepsop

Condensproﬁel
Moisture
profile
Condensproﬁel
Moisture
profile

n net alkalische zeep in
el.
de polycarbonaatplaat

Placing the moisture profile

V beschermfolie kan
applying the Anti-dust tape, provide the underside of the plate with a moisture profile over the whole width of the
ruiken. After
monteren.
Als het voor
plate.
atste
afnemen
metveiliger.
een
ger en
bovendien

aar onvoldoende bestand
en op de randen waar
nk.
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AntiDust tape (gesloten)

ele
speling dient dan aan de
weghalen

n speling van circa 3 mm

UV-laag

UV-laag zit boven

INSTALLATION MANUAL VERANDA V910 - GARDA
5o – 10o

daarom valt condensvocht
khelling tussen 5o – 10o en

Condensprofiel

de onderzijde
te worden
met gesloten
elaktvan
de plaat.

AntiDust tape
(gesloten)

en afgeplakt met perforatie

UV-laag

chermfolie weghalen

carbonaatplaat
ermfolie kan
n.
Als het voor
plaat aan de onderzijde
bovendien
hele breedte vanveiliger.
de plaat.

Condensprofi

Condensprofiel

Condensprofiel

Removing the protection foil of the UV-layer

kan de polycarbonaatplaat
After applying the moisture profile, the polycarbonate plate can be installed. The removing of the UV protection foil can
e UV beschermfolie
be done afterkan
mounting, but also before mounting. It is more easy and more safe to remove it before mounting. You do not
et monteren.
Als
het
voor
need to be on the
roof to do this.
doende
bestand
udiger en bovendien veiliger.

e randen waar

maar onvoldoende bestand
lleen op de randen waar
plank.

en zeepsop
kalische
uw water en zeep
zeepsopin

van net alkalische zeep in
rstel.

ebruiken.
s laatste afnemen met een

nemen met een

Do not stand on the polycarbonate plate
The polycarbonate plates are solid and strong, but not resisted enough against concentrated load.
Do not walk on the plates! Only walk on the edges where beams and cover strips are or use a shelf.
Cleaning
•
		
•
•
•

Clean the polycarbonate plates at least once a year with tepid water and soap. If necessary, use non-alkaline soap in
combination with a telescopic car brush.
Use a soft brush or sponge.
Never use abrasives or solvents!
Before- and after rinsing with a lot of water and at last clean with a soft cloth.
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Registration number TüV The Netherlands QA B.V.: 1231
Verano BV
Bedrijfsweg 8
5683 CP Best, Nederland
Certificate number:
1231-CPR-1090-1-2400-A-293

EN 1090-1:2009 + A1:2011
Aluminium parts, to be applied in veranda’s according to order:
see sticker on the back of this installation manual
Tolerance on geometric data:

EN 1090-3

Weldability:

N.A.

Fracture toughness:

not for aluminium products

Reaction to fire:

material classification: class A1

Cadmium emissions:

NPD

Radioactive radiation:

NPD

Durability:

surface powder coated according quality class 3

Constructive properties:
Deadweight:
		
		
Distortion in serviceability limit state:
Fatigue resistance:
Fire retardend:
Fabrication:
		
		

design according EN 1990 (Eurocode 1) and EN 1999
(Eurocode 9): reference order noted on sticker on
the back of this installation
NPD
NPD
Class A1
according to part specifications; reference order
noted on sticker on the back of this installation
manual and EN 1090-3, EXC1
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