Montage-instructie Klassieklijn blokhutten
Uw keuze voor deze Flexibel Gardenhouses blokhut is de juiste geweest, want u kocht een onderscheidend kwaliteitsproduct waar
u jarenlang plezier aan kunt beleven.
Hout is een natuurproduct dat aan weersinvloeden onderhevig is en daarom door opname van vocht kan gaan werken.
Hierdoor kunnen kleine scheurtjes en of dikte en of breedteafwijkingen ontstaan.
Ook zal het hout onder invloed van licht kunnen gaan verkleuren.
Dit is echter inherent aan het product en derhalve toegestaan.
Wij adviseren u de blokhut met 2 personen op te bouwen.
Hieronder staan een aantal tips die u helpen een goed resultaat te behalen.
Mits u deze informatie goed doorleest garanderen wij u een eenvoudige opbouw en optimaal resultaat.
Zorg dat de bestrating en of fundering zo waterpas mogelijk (maar in ieder geval vlak) ligt.
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Haal de verpakking open en pak de in de lengte doorgezaagde profielen, deze worden aan de voor en achterzijde van de
blokhut als eerste geplaatst .
Plaats vervolgens aan weerszijden een zijwandprofiel door deze goed in de verbinding te duwen of met een houten klosje
iets aan te slaan, zorg hierbij dat de onderzijde van beide profielen gelijk komen te liggen. Deze profielen zijn gelijk aan de
andere zijwandprofielen.
Indien u speciale onderprofielen bij uw product heeft gekocht kunt u deze nu plaatsen door deze “nadat u deze op lengte
heeft gemaakt” vanuit de binnenzijde onder de wandbalken te duwen. Let op dat u op de plaats waar de deur komt een
onderprofiel uit één stuk plaatst. Schroef vervolgens de funderingsprofielen op diverse plaatsen vanuit de binnenzijde
schuin naar boven vast aan de wandbalken, zodat deze er niet af kunnen glijden.
U kunt nu beginnen de eerste 6 lagen te stapelen door deze om en om op te stapelen conform de bijgeleverde tekening.
Schroef vervolgens het deurbeslag (lijsten) op de deur en raamkozijnen zoals op de tekening is aangegeven, bij een
dubbele deur dient u het kozijn ook in elkaar te schroeven, de schroeven hiervan zijn al voor gemonteerd.
Plaats vervolgens het deurkozijn. Let hierbij op dat u aan weerszijden van de deuropening het resterende gedeelte
onderste profiel voor het doorzagen aan de funderingsbalk hebt geschroefd. Schuif vervolgens het kozijn zonder de
deuren over de wandbalken zodat deze niet verder kan zakken. U mag het kozijn en de afdeklatten niet aan de wanden
vast schroeven i.v.m. het uitzetten en krimpen van de profielen!
U kunt de blokhut nu verder bouwen door de profielen zoals op de tekening is aangegeven op te stapelen.
Monteer vervolgens de spanten en de gordingen(dakbalken van de blokhut).
Zorg nu dat het bovenste profiel van de achteren voorwand op gelijke hoogte zit als de schuinte van de spant. Mocht dit
niet het geval zijn dan kunt u d.m.v. een klosje en een hamer de hoogste van deze wanden iets naar beneden tikken door
een klosje op de afgeschuinde zijde van het stekeind te plaatsen en deze met een hamer naar beneden te slaan. Begin
hiermee onderaan en werk vervolgens naar boven tot u het gewenste resultaat heeft bereikt.
Zorg er nu voor dat de gordingen op gelijke hoogte liggen als de afgeschuinde kant van de spant. Dit kunt u doen door de
ruimte tussen de inkeping iets op te vullen of er iets uit te zagen.
Begin vervolgens met het monteren van het dakhout aan de voorzijde van de blokhut op ca 2 mm vanaf het eind van de
gordingen. Zorg hierbij dat u de onderzijde (gootzijde) van de dakplanken zo recht mogelijk houd. Bevestig de dakplanken
vanaf een trap op de gordingen door deze vast te spijkeren. Ga niet op het dak zitten tijdens het spijkeren, het dak kan
dan iets door gaan hangen wat het resultaat negatief kan beïnvloeden. Sla de dakplanken niet aan als u ze plaatst, maar
laat minimaal.1 mm ruimte tussen elke dakplank, zodat de planken uit kunnen zetten en kunnen krimpen als deze vochtig
worden. Meet vervolgens regelmatig de afstand tussen de dakplanken en de volgende spant. Mocht er onverhoopt iets
krimpen of ruimen tijdens het monteren van de dakplanken, dan kunt u dit tijdens het monteren nog corrigeren.
Monteer vervolgens de afwerklatten aan het uiteinde van de onderzijde van de dakplanken. Begin hiermee aan de
voorzijde van de blokhut gelijk met het uiteinde van de gordingen. U kunt deze aan de uiteinden vastzetten door deze
vanaf de bovenzijde van het dak door het dakhout aan het dakhout te bevestigen. Monteer nu de dakbedekking en volg
hierbij de aanwijzingen op de verpakking van de dakbedekking op.
Plaats vervolgens de afdeklatten van de boeien op de boeien en laat deze aan laat deze aan weerszijden even ver
oversteken. Monteer vervolgens de boeien door deze ca. een halve cm vrij van de dakbedekking vast op de koppen van
de gordingen en de bovenste laag wandbalken te monteren.
Stel als laatste de ramen en deuren af d.m.v. het kozijn boven en of onder iets naar links of rechts te schuiven tot de deur
of het raam goed sluit. Zet vervolgens een schroef aan de boven en onderzijde van de afwerklatten in een vaste wandbalk
zodat deze niet meer kan schuiven.

