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Materiaal
1 FlatFix beugel
2 Twee nylon bussen
3 M6 bout en borgmoer

Gereedschap
4 Eindklem met bout
5 Paneelklem met bout

1 Ratel met dopje 10mm
2 Steeksleutel 10mm
3 Rolmaat

1. Uitklappen van de FlatFix beugel

2. Plaatsen van de nylon bussen

3. Assembleer de steun tot driehoek

Klap het korte deel uit het bodemdeel van de
FlatFix beugel.

Plaats de twee nylon bussen in de gaten van het
zojuist uitgeklapte deel.

Klap het lange deel los van de bodem en laat deze
afsteunen op het eerder uitgeklapte deel. Centreer
de gaten, en schuif de M6 bout door beide delen en
schroef deze vast met de zelf borgende moer. Let
op dat de Nylon bussen goed in het profiel zitten.

4. Vast klikken van het hoekprofiel

5. Plaatsen van de volgende beugels

6. Plaatsen tweede aluminium profiel

Voor het uitlijnen van de FlatFix beugels en
ter ondersteuning voor de te plaatsen ballast
wordt er een standaard aluminium hoekprofiel
van 50x50x2 mm gebruikt. Klik het hoekprofiel
zorgvuldig in de uitsparing van de FlatFix beugel.

Meet de benodigde afstand tussen de Flatfix
beugels uit, en markeer deze op het hoekprofiel.
Klik de benodigde aantal FlatFix beugels op het
hoekprofiel. Wanneer de hoekprofielen verlengd
moeten worden kunnen deze eenvoudig aan elkaar
worden geschroefd middels een zelfsnijdende
RVS schroef.

Nadat alle FlatFix beugels op hun plek zijn geklikt,
word het bovenste hoekprofiel geplaatst.
Deze is ook weer eenvoudig in de uitsparing van de
FlatFix beugel te klikken.

7. Montage van het eerste paneel

8. Montage van de volgende panelen

9. Plaatsen van de ballast

Leg het eerste paneel op de FlatFix beugels.
Zet het paneel op de hoek vast met twee
eindklemmen.

Leg het volgende paneel op de FlatFix beugels.
Zet de panelen vast met de paneelklemmen en
een bout M6. Herhaal dit bij de rest van de
panelen in de rij. Het laatste paneel wordt op de
hoek weer vast gezet met twee eindklemmen.
(zie punt 7)

De gehele achterkant van de opstelling dient vol
gelegd te worden met betontegels ter ballast. De
betontegels kunnen eenvoudig in de hoekprofielen
worden gelegd. Men kan standaard betontegels van
40 x 60 cm (30 graden) en 30 x 30 cm (20 graden)
gebruiken. Wanneer dit niet voldoende is, kunnen er
in het bodem profiel van de FlatFix beugel ook
profielen worden geklikt, waarin betontegels
geplaatst kunnen worden.

