
GZTH1 & HMTH1

HMT1, HMT2, GZT1 & GZT2
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GZTH1 HMTH1

Geleverd met:

2x voor montage

om luik aan voorzijde te sluiten1x

Montage in stappen*:

* Uitgangspunt montage aan metselwerk of op steenachtige wanden.
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- Stap 1: Open het luik;
- Stap 2: Boor twee gaten in de achterwand van de kast met steenboor 6mm (gebruik geen klopstand); 

 
- Stap 3: Teken de posities van de twee gaten in de achterwand van de kast af op de muur;
- Stap 4: Boor twee gaten met steenboor 6mm, op de gemarkeerde posities;
- Stap 5: Monteer de kast met de bijgeleverde bouten en ringen. Gebruik twee ringen en bouten per kast;
- Stap 6: Sluit het luik met de bijgeleverde schroefoog en ring.

Opmerkingen:
- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk;
- Bout aandraaien met 6-kant dop m10;
- Bout niet te hard aandraaien, anders verliest de de muur zijn grip.

Opmerkingen:
- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk;
- Bout aandraaien met bitje T30 (torx);
- Bout niet te hard aandraaien, anders verliest de de muur grip.

Montage instructie standaard voorzieningen 

HMT1

Geleverd met:

2x

HMT2 GZT1 GZT2

Montage*:

* Uitgangspunt montage aan metselwerk of op steenachtige wanden.

- Stap 1: Markeer de posities van de twee gaten aan weerskanten van de kast op de buitenmuur;
- Stap 2: Boor twee gaten met steenboor 5mm in de buitenmuur (niet in voegen); 
- Stap 3: Monteer de kast met behulp van de bijgeleverde bouten.



HMTH1, VMT1, VMT2 & VMT3

VMT1a, VMT2a & VMT3a
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Montage in stappen*:

* Uitgangspunt montage aan metselwerk of op steenachtige wanden.

- Stap 1: Plaats een strook van de bijgeleverde zwelband rond de volledige lengte van de achterkant;
- Stap 2: Markeer de posities van de twee of vier gaten van de kast op de buitenmuur;
- Stap 3: Boor twee gaten met steenboor 5mm in de buitenmuur (niet in voegen); 
- Stap 4: Monteer de kast met behulp van de bijgeleverde bouten - gebruik bitje T30 (torx).

Opmerkingen:
- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk;
- Als de kasten op plaatmateriaal of op niet steenachtige wanden worden gemonteerd gebruik maken van andere bevestigingsmiddelen. 

Opmerkingen:
- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, pluggen zijn niet noodzakelijk;
- Bout niet te hard aandraaien, anders verliest de de muur grip.

Montage instructie standaard voorzieningen 

VMTH1

Geleverd met:

2 of 4x

1x

VMT1 VMT2 VMT3

VMTH1:   2x
VMT1:   2x
VMT2:   4x
VMT3:   4x

Zwelband voor optimalisatie van de aansluiting van de achterzijde 
van de kast op de buitenmuur

Zwelband 

Montage in stappen*:

- Stap 1: Markeer de posities van de twee gaten aan weerskanten van de kast op de buitenmuur;
- Stap 2: Boor twee gaten met steenboor 5mm in de buitenmuur (niet in voegen); 
- Stap 3: Monteer de kast met behulp van de bijgeleverde bouten - gebruik bitje T30 (torx).

Geleverd met:

2 of 4x

VMT1a VMT2a VMT3a

VMT1a:   2x
VMT2a:   4x
VMT3a:   4x



HMT3 & VMPT1

HMPT1

3/4

Montage in stappen:

- Stap 1: Graaf een smal gat van 80cm diep; 
- Stap 2: Monteer de kop met 4 houtschroeven; 
- Stap 3: Plaats de complete til in het gegraven gat; 
- Stap 4: Stel de til waterpas en stamp goed aan.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 

HMT3 Montage in stappen:

- Stap 1: Graaf een smal gat van 100cm diep; 
- Stap 2: Plaats de paal waterpas en stamp goed aan; 
- Stap 3: Plaats de kop op de paal met een hoogwerker/kraan;  
- Stap 4: Zet de kop vast met 4 houtschroeven.

VMPT1

Montage instructie standaard voorzieningen 

HMT3 VMPT1
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Geleverd met:

1x
Douglas paal:
HMT3:  12x12x400cm
VMPT1: 15x15x500cm   

80 cm

300 cm

Benodigde materiaal/materieel: 

HMT3:
- Steekschep;
-  Waterpas;
- Schroefboor en 4 houtschroeven. 

VMPT1:
- Steekschep;
- Ladder;
- Hoogwerker of kraan;
-  Waterpas;
- Schroefboor en 4 houtschroeven. 

Stap 1 Stap 2 

100 cm

300 cm

Stap 3 

Stap 1 

Montage in stappen:

- Stap 1: Graaf een ruim gat volgens instructie op de verpakking van de geleverde snelbeton;
- Stap 2: Maak in het midden van het gat met een grondboor een tweede gat;
- Stap 3: Plaats de paal in het gat en stel de paal met behulp van scheerlijnen en piketpaaltjes;
- Stap 4: Breng het snelbeton aan conform instructie op de verpakking – verwijder na 15 minuten de scheerlijnen;
- Stap 5: Plaats de kop op de paal met een hoogwerker en zet de kop vast met behulp van wiggen;  
- Stap 6: Werk de voet van de til af.

HMPT1

Geleverd met:

1x
Paal van verzinkt staal:
8,9x8,9x450 cm  

8-10x

150-200L snelbeton  

Benodigde materiaal/materieel: 

- Grondboor;
- Steekschep;
-  Waterpas;
- Hamer en wiggen;
-  2x jerrycan 20 liter water;
-  Piketpalen en dunne scheerlijnen;
-  Hoogwerker;
- Hijsbanden. 

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

100 cm



GZP2 & HMP2

VMPM1(u/e), VMPM2(u/e) en VMPM3(u/e)

4/4

GZP2

Het koppelen van kasten

HMP2

Montage in bestaand metselwerk:

BovenBoven

- Stap 1: Maak een markering op de buitenmuur ter grootte van de kast + 1 voeg;
- Stap 2: Verwijder het gemarkeerde deel uit de muur;
- Stap 3: Plaatst de kast en stel de kast met behulp van vulkaarten;
- Stap 4: Zet de kast vast met behulp van purschuim;
- Stap 5: Voeg de kast af.

Montage instructie standaard voorzieningen 
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Stap 1 Stap 2 Stap 3
Inslijpen Uittikken van uitbreekwanden  Koppelen 

De beste manier om de uitbreekwanden te verwijderen:
-  Stap 1: Slijp met een kleine haakseslijper de bovenzijde van de breekwand los;
-  Stap 2: Gebruik een hamer om de breekwanden uit te tikken;
-  Stap 3: Koppel de kasten met de uitgebroken wanden tegenover elkaar.  

*Het is niet noodzakelijk om een haakseslijper te gebruiken om de uitbreekwanden te verwijderen. Een eenvoudige hamer en beitel volstaat ook.     

Als meerdere kasten naast elkaar worden toegepast met als doel om één grote kast te creëren, dan moeten de kasten onderling gekoppeld worden. 
Het volgende dient te gebeuren:

- Alle uitbreekwanden van de tegen elkaar geplaatste kasten dienen te worden verwijderd, hier aangegeven met pijlen. 
 Verwijder de uitbreekwanden van elke laag.


