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Berging Model „EUROPA“
MONTAGE INSTRUCTIES

ATTENTIE
-

Wij adviseren u bij de montage en het schoonmaken van uw berging werkhandschoenen te
dragen.
Enkele onderdelen van de staalplaten kunnen scherpe randen hebben.
Zet de berging niet in elkaar bij wind.
Niet vergeten de berging stormvast aan de fundering te verankeren. Pluggen en schroeven
hiervoor zijn meegeleverd.

OPMERKINGEN BIJ DE MONTAGE
-

Deze montage-instructies hebben betrekking op de montage van de metalen berging model
“Europa” standaard model 3.
De instructies zijn echter tegelijkertijd van toepassing op de modellen 1, 2, 2A, 3, 4A, 5, 6 en 7 als
ook voor de modellen in een speciale kleur.

-

Bijgesloten is een onderdelenlijst met een plattegrond van alle modellen.
De deuren kunnen naar wens op een andere plaats aangebracht worden als getoont word. Houdt
u rekening met deze mogelijkheid alvorens met het in elkaar zetten te beginnen.
Voor het bestellen van accessoires kunt u contact opnemen met uw leverancier.

-

ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN
-

Het slot en de scharnieren jaarlijks oliën.
Het dak en de dakgoten vrij houden van bladeren.
Geen chemicaliën in de berging opslaan.
Krassen direct met de meegeleverde lak behandelen.

Maten en voorbeelden voor de fundering
Let er bij het maken van de fundering op dat regenwater niet onder het bodemprofiel doorlopen kan.
(Zie de voorbeelden 1, 2 en 3). Een vochtige bodem en condensatie kunt u vermijden door het
aanbrengen van een sterke kunststof folie onder de tegels of het betonfundament.
(B) Funderingsbreedte

(L) Funderingslengte

Overzicht van de profielen:
Bodemprofiel

A

Kopprofiel

B

Hoekbekleding

C

Deuraanslag profiel

D

Deurdrempel

E

Versteviging van kopprofiel

F

Dakpaneel ondersteuning

G

Daknoksteun

H

Nokafdekking

J1

Nokbalk boven

J2

Nokbalk onder

J3

Dakdrager (J4) en Daknoksteun (H1) – alleen voor model 5 en 7
Dakgoot

K

Plaat met logo

L

Plankdragersteun

M

Montage stappen
1.
Begin met het samenbouwen van de zijwanden en de achterwand. Leg daarvoor het benodigde aantal
(zie plattengrond bij de onderdelenlijst) zij – en achterwandpanelen S (lengte = 176 cm) op een
vlakke ondergrond met de binnenkant (lichtgrijs) naar boven. Verbind per zijwand/achterwand een
hoekbekleding (C) aan die zijde waar de wand eindigt met een gehele U vorm (zie foto). De
zijwandelementen (S) / hoekbekleding (C) alleen in het midden met de schroeven, o-ringen en
moeren vastzetten (zie pijlen)
2.
Schuif, zoals getoond, het bodemprofiel (A) en het kopprofiel (B) op de zijwandpanelen (S) en zet ze
met schroeven, O-ringen en moeren vast. De schroeven en moeren aan het einde van de zijwanden
worden later aangebracht. (Zie pijl No!) De moeren nu nog niet geheels vast aandraaien.
3.
De voorwand met de openslaande deuren bouwt u op dezelfde manier samen. U spaart alleen de
ruimte voor de deuren uit en monteert de beide deuraanslagprofielen (D) zoals getoond. Let erop dat
de deuren vanaf model 3 ook uit het midden geplaatst kunnen worden. De deurdrempel (E) kunt u nu
ook al aanbrengen. Verder kunt u de 4 scharnierdelen met de 4 verstevigingsplaatjes aan de
deuraanslagprofielen (D) monteren => Let op de indrukken op de scharnieren (L= Links, R= rechts)
4.
Duw nu de achterwand met de zijwanden samen. De uiteinden van de kopprofielen (B) worden pas
later met schroeven en moeren aan elkaar verbonden. (Zie pijl No!) Als laatste monteert u de
voorwand en zet u de wanden haaks. Voor de modellen 2A – 7 brengt u aan de linker en rechter
bovenhoek van de voorwand het stoelhoekje voor de windhaken aan.
5.
Bevestig op het voorste en achterste kopprofiel (B) de nokbalksteun (H) in het midden met een
schroef en moer. Aan de voorkant schuift u boven de deuropening tussen het kopprofiel (B) en de
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nokbalksteun (H) de versteviging (F) zoals getoond en zet hem losjes vast aan het kopprofiel (zie
pijlen).
Leg de onderste nokbalk (J3) op de nokbalksteunen (H) en zet hem aan beide einden met een schroef
en moer vast zodat hij niet naar beneden kan vallen.
5A.
Alleen voor de modellen 5 en 7:
Monteer de extra 4 nokbalksteunen (H1)/dakdrager (J4). Breng, zoals getoond, het afdichtingsband
op de beide dakdragers (J4) aan. Leg de linker en de rechter dakdrager (J4) op de nokbalksteunen
(H1). De nokbalksteunen (H1) worden alleen aan het kopprofiel en de dakdrager (J4) vastgezet en
niet aan de nokplaat (N).
6.
Breng nu aan de voor- en achterzijde de nokplaten (N) aan. De onderste rand van de nokplaat wordt
tussen het kopprofiel (B) en het verstevigingsprofiel (F) geschoven zoals afgebeeld. Ledere
nokplaatdeel wordt eerst aan de noksteun (H) en vervolgens samen met het verstevigingsprofiel (F)
aan het kopprofiel bevestigd.
7.
Plaats een dakopleg-profiel (G) zoals getoond op het kopprofiel (B) van de linker en rechter zijwand
en zet hem in het midden aan het kopprofiel vast. Op dit moment verbindt u de hoeken van de beide
kopprofielen (B), de nokplaat (N) en het dakopleg-profiel (G) met een boutje en moertje. Als de gaten
niet in lijn liggen dan kunt u de bijgeleverde spijker gebruiken.
8.
Leg de dakgoot (K) op het dakopleg-profiel (G) van de zijwanden en bevestig hem met boutjes en
moertjes. Knik het uiterste gedeelte van het nokprofiel, zoals getoond, bij de perforatie om en zet het
vast aan de dakgoot. Voor de modellen 1 en 2 bevestigt u ook de stoelhoekjes voor de windhaken.
9.
Leg nu de dakplaten, zoals afgebeeld, op de nokbalk (J3). Een verkeerde overlapping (zie foto’s) van
de dakplaten kan lekkage veroorzaken. Let erop dat bij de dakplaten de schroefgaten zich onderaan
aan de kant van het dakoplegprofiel/dakgoot bevinden. Zet het eerste dakpaneel gelijk vast aan het
nokprofiel (zie pijl) en de volgende dakpanelen aan de vorige c.q. weer aan het nokprofiel. Nu pas zet
u de dakpanelen aan het dakgoot/dakoplegprofiel, waarbij u voor het centreren van de schroefgaten
de meegeleverde spijker gebruik.
10.
Schuif de bokbalkbekleding (J1) zoals afgebeeld over de bovenste nokbalk (J2). Leg deze samen op
de onderste nokbalk (J3) en zet deze aan uiteinden zoals afgebeeld en (m.u.v. model 1 en 2A) ook in
het midden met 2 c.q. 3 zelftappenden parkes vast. De moertjes aan de uiteinden van de
nokbalkhouder nu direct aandraaien, de parker(s) met sleutel 10 met gevoel vastdraaien.
11.
Monteer aan de voor-en achterkant van de nokplaten (N) de plaat met het logo (L), schroef hem
boven op het dak aan het dakpaneel (niet te vast aandraaien) en van binnen aan het kopprofiel (B)
vast.
12.
Schuif de transparente beschermingsslang over de beide windhaken en bevestig ze zoals afgebeeld
aan het stoelhoekje.
13.
Monteer de bovenste scharnierdelen tegelijk met de verstevigingsplaatjes aan de linker en rechter
deur. Let wederom op de indruk. (Aanwijzing: De rechter deur heeft de uitsparing voor het deurslot.)
14.
Plaats de slotstanggeleiders (o) met lichte druk boven en onder in de rechter deur. Monteer nu het
slot zoals afgebeeld met de 2 schroefjes en platte ringen. Plaats de slotstangen in de hevelplaat zoals
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afgebeeld en geleid de stangen onder en boven door de stanggeleiders. Zet de hevelplaat met de
slotstangen met de splitpen aan het slot vast.
15.
Plaats nu ook de slotstanggeleiders (o) boven en onder in de linker deur. Leidt de sluitpennen (P) er
doorheen zoals afgebeeld. Breng nu de witte gummi stootnokjes boven en onder bij beide deuren
aan.
Let op: De verstevigingsplaat (gereedschapophangsysteem) aan beide deuren moet op de 4 hoeken
(zie pijlen) nog vastgezet worden. Dit geeft de deuren extra stabiliteit. Nu kunt u beide deuren
ophangen.
16.
Op een geschikte plaats aan de binnenwand kunt u nu de planken monteren. Daarvoor plaatst u de
plankdragersteunen (M) zoals afgebeeld. Op de gewenste hoogte brengt u de plankdragers aan en
legt u hierop de planken.
Zet de planken met parkers aan de plankdragersteunen vast.
17.
Breng nu de overige toebehoren op de gewenste plaats aan. De steelhouders moeten bij de
perforering ca. 120° omgebogen worden. In de dakgoten kunt u de zwarte uitlopen aanbrengen
waaraan u desgewenste een ½” of ¾” tuinslang kunt vastzetten om het regenwater op te vangen.
Met de afsluitdoppen sluit u de andere openingen af. (Opmerking: Als accessoire zijn mooie metalen
regenpijpen in de kleur van het berging leverbaar)
Met de witte plastic afdekkapjes kunt u de uitstekende schroefeinden afdekken.
18.
Tenslotte zet u de berging geheel haaks (diagonalen meten) op zijn fundering (of Biohort
bodemframe dat als toebehoor leverbaar is). Let erop dat de bovenkanten van de deuren parallel aan
de kopprofielen lopen. De deuren en ook de opening tussen de deuren (4 – 6 mm) kunnen nu nog
door zijwaartse verschuiving van de voorwand (zie afbeelding) afgesteld worden.

Nu kunt u alle moertjes vastdraaien en vergeet niet uw berging goed te
verankeren met de meegeleverde pluggen en bouten!!!

ALLEEN VOOR DE MODELLEN 2A EN 4A (AANBOUW – HUIS)
Verwijder de 4 schroeven van de zijwand waaraan u de aanbouw- hoekplaat bevestigen wilt.
Zet de hoekplaat in het onder- en kopprofiel en zet hem aan de zijwand vast met de boutjes en
moertjes. Bevestig de hoekplaat vervolgens met de bijgeleverde pluggen (i 8 mm) enschroeven aan
de muur.
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