
 
MURCIA ZONNENTENT 

MONTAGE HANDLEIDING 
 

 

 

 

 

Belangrijk vóór het monteren: 

 

 

 

Algemene waarschuwing 

Als u het zonnescherm zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als hulpmiddel 

en alleen bij montage van dit specifieke zonnescherm. 

 

 

Pas op voor beschadigingen 

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. 

De inhoud zou beschadigd kunnen raken. 

Leg de inhoud op een zachte ondergrond. 

Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken. 

 

Controleer of het kozijn of de gevel vlak is. 

 

 

 

Controleer de montagehoogte 

Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen. Boven de muursteun 

(montagesteun) moeten minimaal 5 rijen stenen zitten om te veel druk op uw gevel te voorkomen. Vooral bij een 

uitbouw is dit vaak niet het geval. Het is aan te bevelen om het bovenste montagegat midden in (minimaal) de 5
de

 

steen van boven te boren. 

 

Let op! Zorg ervoor dat er geen montagepunt in de rollaag komt. Dit zijn vaak halve stenen 

(Een rollaag is een rij op hun kant gemetselde stenen, meestal een halve steen hoog, soms één steen hoog. De 

rollaag kan uit natuur- of baksteen bestaan.) 

 

 

 

Openslaande deur 

Wanneer het scherm helemaal open is, hangt deze onder een hoek naar beneden. Houd daarom bij openslaande 

deuren naar buiten minimaal 30 cm tussen het kozijn en het scherm aan. 

Het is raadzaam het scherm hoger dan 30 cm boven het kozijn op te hangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montage op de muur 

 

Bij het monteren van het scherm moeten de twee muursteunen zowel horizontaal als verticaal waterpas staan. Zij 

dienen in één lijn op de muur geplaatst te worden. Bij ongelijke stand van de muursteunen (met ongelijke stand 

van de armen als gevolg) zal het scherm niet goed functioneren. 

 

Boor de montagegaten. Ons advies is te boren met een 14mm of 16mm steenboor als het een muur van beton of 

steen betreft. 

Gebruik bijpassende (chemische) pluggen/zeefhulzen en bouten/draadstangen(10mm) van goede kwaliteit. 

 

Monteer de montage platen op de muur en draai de bouten/moeren  in de muursteunen goed vast. 

Gebruik hiervoor een ratel met verlengstuk. 

 

Hang het scherm in de montagesteunen. 

Controleer of het scherm waterpas staat, indien niet, corrigeer dit dan.  

Bevestig het scherm aan de muursteunen met de onderste bevestigingsschroef. 

 

Muur met spouwmuur : 

 

De gaten die u boort dienen +/- 25 cm diep te zijn. (door gevelsteen / isolatie en snelbouwsteen )  

De diameter van het boorgat is afhankelijk van de gekozen zeefhuls/draadstang. Indien u gebruik maakt van ons 

bevestigingsset dan is de diameter van de zeefhulzen en draadstangen M10.  

Makk het boorgat proper door middel van het uit te blazen, zo hecht de chemische pasta zich veel beter aan de 

muur 

Plaats de metalen zeefhuls/injectiezeef in het boorgat. 

Spuit het chemisch anker/pasta in de zeefhulzen. 

Steek de draadstang in de chemische pasta . 

Indien nodig moet u de draadstangen inkorten zodat deze net voorbij de bevestigingsplaat komen, maar toch lang 

genoeg zijn om er de moeren te kunnen opdraaien.  

Bevestigingsplaat vastzetten met de moeren en de  zonnetent vastmaken aan de bevestigingsplaten .  

 

De zonnetent enkel in de gevelsteen vastzetten is niet aan te raden . Ook wordt er best altijd gewerkt met 

chemische pasta . Enkel vastzetten met pluggen is niet voldoende voor een stevige montage.      

                                                                                                        

In een volle muur ( zonder spouw) kan dezelfde werkwijze toegepast worden alleen zal men hier minder diep 

moeten boren . 

 

 

 
 



 
 

 

 

Hoe de hoek van het zonnescherm veranderen. 

 

 

 


