Symmetry
Onderhoudsvriendelijke composiet balustrade

1,83 en 2,44 meter

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE

Gefabriceerd door
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Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, 1,83 en 2,44 meter in een lijn

Onderdelenlijst balustrade voor gedeelte van 1,83 meter:
Maximale lengte tussen paalbehuizingen is 1,7 meter.
Kap
paalbehuizing

Bovenregel

Beugel bovenregel

Paalbehuizing

H-kanaal bovenregel

Vierkante
balusters

Onderlijst
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Beugel onderregel

Steunblok

Onderregel

Onderdelenlijst balustrade voor gedeelte van 2,44 meter:
Maximale lengte tussen paalbehuizingen is 2,3 meter.
Bovenregel
Kap paalbehuizing

H-kanaal bovenregel

Beugel bovenregel

Vierkante
balusters
Paalbehuizing

Onderlijst paalbehuizing

Onderregel

Beugel onderregel

Steunblokken
Opmerking: de regellengtes variëren iets vanwege het fabricageproces. Zorg ervoor dat u voorafgaand aan
het vastzetten de regels op de juiste lengte maakt, met het gatenpatroon gecentreerd tussen de palen.

1

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.

Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, 1,83 en 2,44 meter in een lijn

Benodigde gereedschappen en onderdelen:
Profiel bovenregel

•
•
•
•
•
•

Boormachine
Oogbescherming
Meetlint
Waterpas
Meetdriehoek
Verstekzaagmachine

•
•

Potlood
Verstelbare winkelhaak

Profiel onderregel
Voordat u balustrades monteert: Raadpleeg de plaatselijke regelgeving met betrekking tot belastingvereisten en onderruimtevereisten voor balustrades.
Alle draagconstructies moeten aan de van toepassing zijnde bouwvoorschriften voldoen. Buurtverenigingen en/of historische wijken kunnen regels stellen
aan de grootte, plaatsing en het soort balustrade. Vraag indien nodig vergunningen aan bij lokale overheden. Verzeker u er voorafgaand aan montage van
dat u aan alle regels voldoet. Plaatselijke bouwverordeningen hebben altijd voorrang boven alle voorgestelde procedures en afmetingen in de onderstaande
montageaanwijzingen. De onderstaande montageaanwijzingen zijn bedoeld als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op algemene bouwpraktijken voor het
monteren van balustrades.
Als boven- en onderregels langer zijn dan de afstand tussen de palen, kort u de boven- en onderregel in om een gelijkmatige verdeling van de balusters te
behouden. Schuif de onderlijst van de paalbehuizing over elke paal voordat u de onderregels monteert en druk deze stevig aan.

JA

NEE
Minimaal 38 mm tussen regeluiteinde en baluster

Regelmontage: maak beide uiteinden van de regel op maat voor een gelijkmatige verdeling van de balusters. Het is van groot belang dat u ervoor zorgt dat de
zaagsnede na montage de balusters niet in de weg zit. Pas de zaaglijnen aan voor een gelijkmatige verdeling van de balusters.
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2

Meet de afstand tussen de palen voor de
onderregel. Centreer het gatenpatroon en
markeer de zaagpunten. Controleer of het past.

3

5,5 mm

Centreer de onderregel op de bovenregel.
Markeer en zaag op lengte.
Opmerking: verzeker u ervan dat de palen
loodrecht en waterpas staan voordat u de
balustrade monteert.
Dek palen van 10 x 10 cm of Fiberonoppervlakmontagebeugels
af
met
paalbehuizingen en controleer de tussenruimtes.
De palen moeten in beide richtingen loodrecht
zijn. Plaats de onderlijst van de paalbehuizing
over de paalbehuizing en schuif deze naar
beneden naar het terrasoppervlak.

Lijn de H-balk en het gatenpatroon van de
onderregel op elkaar uit. Markeer de lengte van
de onderregel op de H-balk, trek aan elke kant
van de H-balk 5,5 mm hiervan af (in totaal 11 mm
voor de dikte van de bovenbeugel) en markeer.
Zaag de H-balk op maat en leg deze opzij voor
stap 7.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.
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Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, 1,83 en 2,44 meter in een lijn

4

7

11

Uitlijnhulp

Tuinkant

Terraskant

Opmerking: zorg er voorafgaand aan de montage
voor dat de onderregel goed is gepositioneerd.
De onderregel heeft bovenop een uitlijnhulp
die aan de tuinkant van de regel moet zitten,
tegenover de terraskant.

Schuif de balustergeleider naar het andere
uiteinde van de balusters. Plaats de bovenkant
van de balusters volledig in het kanaal van de
aluminium H-balkregel.

8

Zet aan de hand van het geïntegreerde
schroefsjabloon vast met de meegeleverde
zelftappende schroeven van 4,8 x 16 mm.
12

5

Meet en zaag alle balusters op de vereiste lengte.
Haal de balustergeleider uit de regeldoos. Plaats
deze op een plat oppervlak en leg de balusters in
de aanwezige gaten.

Plaats de bovenkant van de balusters stevig
tegen de binnenkant van de H-balk bovenaan.
Centreer de balusters onder de schroefgaten voor
zijmontage. Werk van de ene kant naar de andere
en zet elke baluster vast met de meegeleverde
platkopschroeven van 4,2 x 38 mm. Draai niet te
vast aan.

9

6

Zoek het Symmetry-onderbeugelsjabloon op
(aanwezig op de paalbehuizingsdoos en in de
regeldoos). Plaats en bevestig de onderbeugels
met behulp van het onderbeugelsjabloon, en
zorg dat de lange kant van de beugel aan de
terraskant van de paal zit. Met het sjabloon maakt
u een ruimte van 7,6 cm onder de onderregel.

13

Opmerking: aan de beugels kunt u zien welke
kant richting het terras wijst.

10
Lijn de onderregel uit op de balusters aan
dezelfde kant als de balustergeleider.
Begin aan één kant: houd elke baluster stevig
tegen de uitlijnhulp op de onderregel en zet
de balusters op de onderregel vast met de
meegeleverde schroeven van 4,8 x 38 mm.
Draai niet te vast aan.
Plaats de bovenbeugels in de holte van de
aluminium H-balk. Let daarbij op de richting van
de pijlen.

3

Meet indien nodig het steunblok en breng dit op
de vereiste uiteindelijke lengte. Zet het steunblok
vast op de houder met de meegeleverde
platkopschroef.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.

Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, 1,83 en 2,44 meter in een lijn

14

16

Centreer bij benadering op een regeldeel
met een even aantal balusters.

Plaats
het
voorgemonteerde
balustradebinnenwerk voorzichtig tussen de palen en laat dit
langzaam over de onderbeugels omlaag zakken,
tot het volledig op zijn plek staat.

19

Plaats de bovenregel over het binnenwerk en laat
deze voorzichtig op zijn plek zakken.
20

17

Circa 1/3 en 2/3
met even aantal balusters
Begin bij het ene uiteinde van de regel: zet de
bovenregel met de meegeleverde schroeven van
48 mm vast tussen de paal en de eerste baluster
(als hier ruimte voor is), in het midden van de
bovenregel en ongeveer tussen elke tweede en
derde baluster in het binnenwerk.

Plaats voor balustradedelen van 1,83 meter het
steunblok en de houder binnen de onderregel, bij
benadering op het middelpunt.
Plaats voor balustradedelen van 2,44 meter de
twee steunblokken en de houders binnen de
onderregel, bij benadering op 1/3 en 2/3.

15

Centreer de H-balk op de paal en controleer de
regel op rechtheid.

21

18

Zet de bovenbeugels vast met de meegeleverde
schroeven van 4,8 x 64 mm.
Boor de twee gaten voor met een boortje
van 3 mm en zorg ervoor dat u niet door de
bovenkant van de onderregel boort. Zet vast met
de meegeleverde platkopschroeven. Draai niet te
vast aan.

Rond de montage af door de paalkappen aan te
brengen met een buitenlijm van goede kwaliteit.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.
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Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, onder een hoek

3

6

Zet vast met de meegeleverde zelftappende
schroeven van 4,8 x 64 mm. Draai niet te vast
aan.

Meet en zaag alle balusters op de vereiste lengte.
Haal de balustergeleider uit de regeldoos. Plaats
deze op een plat oppervlak en leg de balusters in
de aanwezige gaten.

7

4
1
Uitlijnhulp

Tuinkant
Terraskant

Tuinkant

Voor montage onder een hoek moeten de
lijnbeugels met de scheve kant aan de terraskant
van de balustrade worden gemonteerd.
Opmerking: dit is anders dan wat op de
lijnbeugel staat aangegeven voor normale
balustrademontage.

Terraskant

Opmerking: zorg ervoor dat de onderregel goed
is gepositioneerd, voordat u de onderregel zaagt
voor montage. De onderregel heeft bovenop een
uitlijnhulp die aan de tuinkant van de regel moet
zitten, tegenover de terraskant.

5
Monteer het binnenwerk door de onderregel uit
te lijnen op de balusters aan dezelfde kant als de
balustergeleider.

2

Begin aan één kant: houd elke baluster stevig
tegen de uitlijnhulp op de onderregel en zet
de balusters op de onderregel vast met de
meegeleverde schroeven van 4,8 x 38 mm.
Draai niet te vast aan.

5,5 mm - 6,4 mm

8
Het sjabloon kan nog steeds worden gebruikt
om de hoogte van de lijnbeugel te bepalen. Voor
montage in een hoek van 45 graden moet de zijaan-zij-uitlijning circa 5,5 mm - 6,4 mm uit het
midden zijn aan de terraskant van de balustrade.
Opmerking: als de beugel niet iets wordt
verschoven, kan de bovenregel over het
oppervlak van de hoekpaal hangen en in de
afkanting uitsteken.

5

Centreer het gatenpatroon in de onderregel
tussen de palen. Meet de lengte en de
zaaghoeken en breng deze over. Breng de lengte
en de hoek over naar de bovenregel en zaag.
Denk er bij het overbrengen van de lengte en de
zaaghoeken naar de H-balk aan 5,5 mm van elk
uiteinde af te trekken voor de bovenbeugels.

Schuif de balustergeleider naar het andere
uiteinde van de balusters. Plaats de bovenkant
van de balusters volledig in het kanaal van de
aluminium H-balkregel.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.

Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, onder een hoek

9

11

Monteer en bevestig het steunblok volgens de
normale aanwijzingen voor balustrades in een
lijn.
Plaats de bovenkant van de balusters stevig
tegen de binnenkant van de H-balk bovenaan.
Centreer de balusters onder de schroefgaten voor
zijmontage. Werk van de ene kant naar de andere
en zet elke baluster vast met de meegeleverde
platkopschroeven van 4,2 x 38 mm. Draai niet te
vast aan.

Plaats
het
gemonteerde
binnenwerk
(onderregel, balusters en H-bovenbalk) over de
onderbeugels en laat het op zijn plaats zakken.
Zet de bovenbeugels vast met de meegeleverde
schroeven van 4,8 x 64 mm.

12

10

NEE

JA

Plaats de bovenregel over het binnenwerk en laat
deze voorzichtig op zijn plek zakken.
Plaats de bovenbeugels in de holte van de
aluminium H-balk, waarbij u ervoor zorgt dat de
bovenbeugel binnen de randen van de H-balk
valt. Als de beugel buiten de randen valt, past
de bovenregel niet over de H-balk en de beugel.
Zet vast met de meegeleverde zelftappende
schroeven van 4,8 x 16 mm.

13

Begin bij het ene uiteinde van de regel: zet de
bovenregel met de meegeleverde schroeven van
48 mm vast tussen de paal en de eerste baluster
(als hier ruimte voor is), in het midden van de
bovenregel en ongeveer tussen elke tweede en
derde baluster in het binnenwerk.
Rond de montage af door de paalkappen aan te
brengen met een buitenlijm van goede kwaliteit.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.
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Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, 1,83 en 2,44 meter, langs trappen

De maximale lengte tussen
paalbehuizingen, gemeten
evenwijdig aan de leuning, mag niet
meer dan 12,7 cm korter zijn dan de
volledige lengte.

1

Plaats palen van 10 x 10 cm op de vooraf bepaalde
plaatsen, dek deze af met paalbehuizingen
en controleer de tussenruimtes. De palen
moeten in beide richtingen loodrecht zijn. Plaats
de onderlijst van de paalbehuizing over de
paalbehuizing en schuif deze naar beneden naar
het terrasoppervlak.

3

Breng de hoek van de trap over op beide uiteinden
van de onderregel en zaag de onderregel op de
vereiste lengte en hoek. Test of het goed past en
werk indien nodig bij.

4

2

Breng de hoek van de trap over op de balusters
en zaag de balusters op de gewenste lengte.
Bouwvoorschriften
zijn
zeer
specifiek
over
toegestane
hoeken
en
breedtes.
Het is heel belangrijk dat u de plaatselijke
bouwvoorschriftambtenaren raadpleegt en de
opzet van uw trap dienovereenkomstig plant. Laat
indien nodig voldoende ruimte voor een trapleuning
die kan worden vastgepakt.

5

Opmerking: de helling van de trap kan 30 tot 37
graden zijn.
Opmerking: de regellengtes variëren iets
vanwege het fabricageproces. Zorg ervoor dat
de regels op de juiste lengte worden gezaagd.

Overbrug ten minste drie treden met een
steunbalk van 2,54 bij 10 cm of iets soortgelijks
voor het vaststellen van de hoek van de trap.
Plaats de onderregel tussen de trappalen.
Centreer het gatenpatroon tussen de palen, met
ten minste 41 mm ruimte tussen regeleinde en
balustergaten.

7

Plaats voor het zagen van de H-balk de H-balk
eerst op zijn kant met de gaten het dichtst bij de
gezaagde onderregel. De onderregel moet met de
bovenkant naar boven zijn. Lijn het gatenpatroon
uit met de gezaagde onderregel.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.

Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, 1,83 en 2,44 meter, langs trappen

6

9

Breng de lengte van de gezaagde onderregel
over op de H-balk.

7

Haal de balustergeleider uit de regeldoos. Plaats
deze op een plat oppervlak en leg de balusters in
de aanwezige gaten.

12

Opmerking: de schroeven moeten volledig door de
baluster heen gaan.
Zet de overige balusters vanaf het andere uiteinde
vast. Draai niet te vast aan.

10
13

Lijn de eindbaluster uit met het voorgeboorde gat
in de onderregel.
Teken de hoek van de trap aan beide uiteinden
op de zijkant van de H-balk.
8

Begin aan één kant: houd elke baluster stevig
tegen de uitlijnhulp en schroef de schroeven
parallel aan de balusters (niet in een rechte hoek
met de onderregel). Draai niet te vast aan.

11

Plaats de boventrapbeugels in de middelste
uitsparing in de H-bovenbalk.
Trek een tweede lijn 5,5 mm binnen de eerste.

14

Opmerking: zo houdt u rekening met de dikte van
de bovenbeugel.
De totale lengte van de H-balk wordt 11 mm
korter dan de gezaagde onderregel.
Breng de balustergeleider naar het bovenste
regeluiteinde van de balusters.
Begin aan één kant en schroef de eindbaluster
met de meegeleverde bolkopschroef in het
voorgeboorde gat aan de zijkant van de
aluminium H-balk vast.

Zet de bovenbeugels op de H-balk vast met
(twee) zelftappende bolkopschroeven van
16 mm. Draai niet te vast aan.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.
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Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, 1,83 en 2,44 meter, langs trappen

21

18

15

Centreer bij benadering
op een regeldeel met een
even aantal balusters.

Opmerking: voor het beste resultaat boort u
beugelgaten voor op de paal met een bitje van
3 - 4 mm, voor een nauwkeurige plaatsing en het
volledig inschroeven van schroeven, met name
naarmate de trap steiler is.

Plaats
het
voorgemonteerde
balustradebinnenwerk voorzichtig tussen de palen en laat
dit langzaam over de onderbeugels omlaag
zakken, tot het volledig op zijn plek staat.
22

Zet de ondertrapbeugels op de gewenste
hoogte op de paal vast met de meegeleverde
zelftappende bolkopschroeven. Draai niet te vast
aan.

16

Circa 1/3 en 2/3
met even aantal balusters
Plaats voor balustradedelen van 1,83 meter het
steunblok en de houder binnen de onderregel, bij
benadering op het middelpunt.
Plaats voor balustradedelen van 2,44 meter de
twee steunblokken en de houders binnen de
onderregel, bij benadering op 1/3 en 2/3.

Voordat u het steunblok monteert, brengt u de
hoek van de trap over naar het uiteinde van het
steunblok en zaagt u dit op de gewenste lengte.

19

Centreer de H-balk op de paal en controleer de
regel op rechtheid.

17
23

Zet het steunblok op de steunblokhouder vast
met een meegeleverde platkopschroef van
4,2 mm. Draai niet te vast aan.

Boor twee gaten voor met een bitje van 3 mm en
zorg ervoor dat u niet door de bovenkant van de
onderregel boort.
20
Zet de H-balk vanaf de bovenkant aan beide
uiteinden op de palen vast met de meegeleverde
zelftappende bolkopschroeven van 4,8 x 64 mm.
Draai niet te vast aan.
Zet het steunblok vast op de onderregel met
de twee meegeleverde platkopschroeven van
4,2 mm. Draai niet te vast aan.

9

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.

Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, 1,83 en 2,44 meter, langs trappen

24

Plaats de bovenregel over het binnenwerk en laat
deze voorzichtig op zijn plek zakken.
25

Begin bij het ene uiteinde van de regel: zet de
bovenregel met de meegeleverde schroeven van
48 mm vast tussen de paal en de eerste baluster
(als hier ruimte voor is), in het midden van de
bovenregel en ongeveer tussen elke tweede en
derde baluster in het binnenwerk.

26

Lijm ten slotte
paalbehuizing.

de

paalkap

vast

op

de

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.
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Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, ClearVisionSystem

3

7

Plaats het steunblok en de houder binnen de
onderregel, bij benadering op het middelpunt.
Zet de CVS-regel vast met een platkopschroef
van 4,8 mm.
Opmerking: bereid bovenregel, onder-regel en
H-balk voor en breng de onderregel-beugels
aan op de palen volgens de standaardmontageaanwijzingen voor rechte balustrades
van 1,83 meter, voordat u de CVS monteert.

4

Boor twee gaten voor met een bitje van 3 mm en
zet vast met de meegeleverde platkopschroeven.
Draai niet te vast aan.

8

Opmerking: CVS-panelen zijn alleen bedoeld
voor een rechte montage van balustrades van
maximaal 1,83 meter.
Plaats de onderregel over de eerder gemonteerde
onderregelbeugels.
1
Boor de verdere gaten voor en zet vast met een
platkopschroef van 4,8 mm.

9

5

Plaats en centreer de aluminium CVS-regel op de
onderregel. De aluminium regel moet gelijk zijn
aan de uitlijnhulp op de onderregel.
Monteer de delen aan elkaar en meet vanaf de
bovenkant van de onderregel om de hoogte te
bepalen voor het plaatsen van de bovenbeugel
op de paal.

2

6

Boor met de aluminium CVS-regel als sjabloon
een gat van 3 mm voor door de onderregel.

11

Meet het steunblok en breng dit op de vereiste
uiteindelijke lengte. Zet het steunblok vast op de
houder met de meegeleverde platkopschroef.

Plaats de onderste CVS-afsluiting over de
onderregel en druk deze op zijn plaats in het
aluminium kanaal.
10

Zet de H-bovenbalk vast op de palen en zorg dat
deze waterpas is.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.

Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, ClearVisionSystem

11

14

Plaats het acryl blad door dit vanaf de terraskant
van de balustrade naar boven scheef te houden.

Plaats de bovenregel over de H-balk en laat deze
voorzichtig op zijn plek zakken. Centreer het
aluminium CVS-bovenkanaal onder de H-balk.

17

Boor een gat van 3 mm voor, voor een schroef
van 4,8 x 38 mm.

15
18

12

Plaats de bovenste CVS-regel in de H-balk.
Tip: gebruik klemmen voor het stevig bij elkaar
houden van de bovenste Symmetry-regel en de
CVS-kanalen.
Zet de CVS-regel door de H-balk vast in de
bovenregel met de meegeleverde zelftappende
schroeven van 4,8 x 48 mm.

Druk het acryl blad voorzichtig helemaal in de
bovenafdichting tot het volledig in de bovenregel
is ingebracht. Bij een correcte tussenruimte moet
het net over de onderafdichting kunnen zwenken.
16

13

Zet de onderregel door de onderregelbeugel vast
door een gat van 3 mm voor te boren voor een
schroef van 4,8 x 38 mm.

19

Centreer het acryl paneel op de onderafdichting
en trek dit vervolgens voorzichtig naar beneden
tot het volledig is aangebracht.

Centreer de CVS-bovenafdichting onder de
bovenregel en druk deze vast.

Rond de montage af door de paalkappen op hun
plek te plakken.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.
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Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, aluminium balusters in een lijn

3

Zet de overgebleven balusters vast in de
onderregel. Draai niet te vast aan.

4

6

Steek de bovenbeugels geheel in beide uiteinden
van de aluminium H-balk, met de pijl naar boven.

7

Opmerking: bereid bovenregel, onderregel en
H-balk voor en breng de onderregelbeugels aan op
de palen met de standaardmontageaanwijzingen
voor rechte balustrades van 1,83 meter, voordat u
de aluminium balusters monteert.

Zet vast met zelftappende schroeven van 4,8 x
16 mm. Draai niet te vast aan.
1
Plaats de aluminium H-balk uitgelijnd met
de balusters met de gaten het dichtst bij de
bovenkant van de balusters naar boven gericht.

8

5
Meet indien nodig het steunblok en breng dit op
de vereiste uiteindelijke lengte.

Plaats de onderregel op een plat oppervlak met
de uitlijnhulp naar beneden. Lijn de baluster uit
met de voorgeboorde gaten in de onderregel.

Opmerking: als u het beugelsjabloon gebruikt,
hebt u een steunblok nodig van 95 mm lang.
Zet het steunblok op de steunblokhouder vast
met een meegeleverde platkopschroef van 4,2 x
25 mm.

2

Opmerking: de schroef staat uit het midden in het
steunblok.

Plaats een meegeleverde schroef van 4,8 x
38 mm door de gaten in de H-balk en in het
midden (X) van de vinnen binnenin de baluster.
Schroef vast. Draai niet te vast aan.
Plaats een meegeleverde schroef van 4,8 x
38 mm door het gat en in het midden (X) van de
vinnen binnenin de baluster. Draai niet te vast aan.

13

Opmerking: steun de H-balk met een tussenstuk
van 13 - 16 mm als hulpmiddel voor het loodrecht
houden van de balusters op de H-balk tijdens het
vastzetten.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.

Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, aluminium balusters in een lijn
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14

Centreer bij benadering op een regeldeel
met een even aantal balusters.
Plaats de gemonteerde regels en balusters
tussen de palen en over de eerder vastgezette
onderbeugels. Laat het geheel voorzichtig zakken
tot de onderregel volledig op de onderbeugels
rust.

Circa 1/3 en 2/3
met even aantal balusters

12

Zet de bovenregel vast met de meegeleverde
zelftappende schroeven van 4,8 x 48 mm, waarbij
u zo dicht mogelijk tegen de paal aan begint en de
overige schroeven vervolgens evenredig verdeelt.

15

Plaats voor balustradedelen van 1,83 meter het
steunblok en de houder binnen de onderregel, bij
benadering op het middelpunt.
Plaats voor balustradedelen van 2,44 meter de
twee steunblokken en de houders binnen de
onderregel, bij benadering op 1/3 en 2/3.

10

Controleer of de H-bovenbalk recht en waterpas
is. Zet het geheel met de meegeleverde
zelftappende schroeven van 4,8 x 64 mm vast
door de gaten in de bovenbeugels. Draai niet te
vast aan.
13
Rond de montage af door de paalkappen op de
paalbehuizingen te plakken met een buitenlijm
van goede kwaliteit.
Verwijder de houder en boor voor met een bitje
van 3 mm. Plaats het steunblok en de houder
terug en zet deze vast met de meegeleverde
schroeven van 4,2 x 25 mm. Draai niet te vast
aan.
Plaats de bovenregel over de H-balk en laat deze
voorzichtig volledig op zijn plek zakken.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.
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Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, aluminium balusters langs een trap

De maximale lengte tussen
paalbehuizingen, gemeten
evenwijdig aan de leuning, mag niet
meer dan 12,7 cm korter zijn dan de
volledige lengte.

1

Plaats palen van 10 x 10 cm op de vooraf bepaalde
plaatsen, dek deze af met paalbehuizingen
en controleer de tussenruimtes. De palen
moeten in beide richtingen loodrecht zijn. Plaats
de onderlijst van de paalbehuizing over de
paalbehuizing en schuif deze naar beneden naar
het terrasoppervlak.

3

Breng de hoek van de trap over op beide uiteinden
van de onderregel en zaag de onderregel op de
vereiste lengte en hoek. Test of het goed past en
werk indien nodig bij.

4

2

Bouwvoorschriften
zijn
zeer
specifiek
over
toegestane
hoeken
en
breedtes.
Het is heel belangrijk dat u de plaatselijke
bouwvoorschriftambtenaren raadpleegt en de
opzet van uw trap dienovereenkomstig plant.
Laat indien nodig voldoende ruimte voor een
trapleuning die kan worden vastgepakt.
Opmerking: de helling van de trap kan 30 tot 37
graden zijn.
Opmerking: de regellengtes variëren iets
vanwege het fabricageproces. Zorg ervoor dat
de regels op de juiste lengte worden gezaagd.

Plaats voor het zagen van de H-balk de H-balk
eerst op zijn kant met de gaten het dichtst bij de
gezaagde onderregel. De onderregel moet met de
bovenkant naar boven zijn. Lijn het gatenpatroon
uit met de gezaagde onderregel.

Overbrug ten minste drie treden met een
steunbalk van 2,54 bij 10 cm of iets soortgelijks
voor het vaststellen van de hoek van de trap.
Plaats de onderregel tussen de trappalen.
Centreer het gatenpatroon tussen de palen, met
ten minste 41 mm ruimte tussen regeleinde en
balustergaten.

15

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.

Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, aluminium balusters langs een trap

5

8

Breng de lengte van de gezaagde onderregel
over op de H-balk.

Plaats de gezaagde onderregel op een plat
oppervlak. Lijn het afgezaagde uiteinde
van de ronde metalen baluster uit met het
bovenoppervlak van de onderregel.
Opmerking: voor een andere hoek zaagt u het
in de fabriek afgeschuinde uiteinde en laat u
het vlakke uiteinde zoals het is. Dit zorgt voor
een goede aansluiting bij het vastzetten van
de bovenkant van de balusters later tijdens de
montage.

6

11

Plaats alle balusters volledig in de houders. Zet
eerst een eindbaluster vast met de meegeleverde
zelftappende platkopschroeven van 4,2 x 38 mm.

12

9

Teken de hoek van de trap aan beide uiteinden
op de zijkant van de H-balk.
7
Zet de balusters vast met de meegeleverde
schroeven van 4,8 x 38 mm en denk eraan de
schroef in het midden (X) van de baluster te
schroeven. Het kan nodig zijn de in de fabriek
geboorde gaten iets verder uit te boren door het
bitje parallel aan de richting van de regel heen en
weer te bewegen. Draai niet te vast aan.

Draai de H-balk naar de overgebleven balusters
en steek ze in de houders. Werk daarbij vanaf het
vastgezette uiteinde naar het andere uiteinde toe.
Zet de overgebleven eindbaluster vast en daarna
de overige raamwerkbalusters.
Opmerking: het is belangrijk dat u er bij het
vastzetten voor zorgt dat de balusters waterpas
zijn. Steun de H-balk met een tussenstuk van 13
- 16 mm voor het volledig ingestoken houden van
de balusters tijdens het vastzetten.

Werk vanaf het ene uiteinde verder tot alle
balusters in de onderregel zijn vastgezet.

Trek een tweede lijn 5,5 mm binnen de eerste.

10

13

Opmerking: zo houdt u rekening met de dikte van
de bovenbeugel.
De totale lengte van de H-balk wordt 11 mm
korter dan de gezaagde onderregel.

Plaats de ronde balusterhouders in de aluminium
H-balk. Let er daarbij op dat het schuine gat goed
is gericht, en dat het doorgangsgat is uitgelijnd
met de zijgaten in de H-balk.

Plaats de bovenbeugels in de H-balk, waarbij u
ervoor zorgt dat deze volledig zijn ingestoken.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.
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Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, aluminium balusters langs een trap
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17

Zet vast met de meegeleverde zelftappende
schroeven van 4,8 x 16 mm.

Centreer bij benadering op een regeldeel
met een even aantal balusters.

15
Plaats
het
voorgemonteerde
balustradebinnenwerk voorzichtig tussen de
palen en laat dit langzaam over de onderbeugels
omlaag zakken, tot het volledig op zijn plek staat.
20
Circa 1/3 en 2/3
met even aantal balusters
Zet de ondertrapbeugels op de gewenste
hoogte op de paal vast met de meegeleverde
zelftappende bolkopschroeven. Draai niet te vast
aan.
Opmerking: voor het beste resultaat wordt sterk
aanbevolen beugelgaten op de paal voor te boren
met een bitje van 3 - 4 mm, voor een nauwkeurige
plaatsing en het volledig inschroeven van
schroeven, met name naarmate de trap steiler is.

Plaats voor balustradedelen van 1,83 meter het
steunblok en de houder binnen de onderregel, bij
benadering op het middelpunt.
Plaats voor balustradedelen van 2,44 meter de
twee steunblokken en de houders binnen de
onderregel, bij benadering op 1/3 en 2/3.

18

16

Centreer de H-balk op de paal en controleer de
regel op rechtheid.
21

Zaag het steunblok op de vereiste lengte. Zet het
steunblok op de steunblokhouder vast met een
meegeleverde platkopschroef van 4,2 x 25 mm.
Opmerking: de schroef staat uit het midden in het
steunblok.

Plaats het steunblok en de houder in de onderregel,
en zoek de twee schroefgaten op. Verwijder de
houder en boor voor met een bitje van 3 mm. Plaats
het steunblok en de houder terug en zet deze vast
met de meegeleverde schroeven van 4,2 x 25 mm.
Draai niet te vast aan.

17

Zet de H-balk vanaf de bovenkant aan beide
uiteinden op de palen vast met de meegeleverde
zelftappende bolkopschroeven van 4,8 x 64 mm.
Draai niet te vast aan.

De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.

Montageaanwijzingen Symmetry-balustrade, aluminium balusters langs een trap

22

Plaats de bovenregel over de H-balk en laat deze
voorzichtig volledig op zijn plek zakken.
23

Begin bij het ene uiteinde van de regel: zet de
bovenregel met de meegeleverde schroeven van
48 mm vast tussen de paal en de eerste baluster
(als hier ruimte voor is), in het midden van de
bovenregel en ongeveer tussen elke tweede en
derde baluster in het binnenwerk.

24

Lijm ten slotte
paalbehuizing.
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De meest recente montageaanwijzingen vindt u op onze website.
Ga naar https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur.
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