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Stap 1: Assembleren verduisteringsvensters 

Assembleer eerst alle verduisterings- bakken met behulp van de 

handleiding: ‘Assembleren verduisteringsbakken’ 

Stap 2: Demonteren golfplaten 

Merk de te demonteren golfplaten op het dak af op basis van het 

opgestelde lichtplan.  

Demonteer vervolgens deze platen, houdt hierbij ten alle tijden 

rekening met uw eigen veiligheid op het dak.  

 

Richtmaten gat in plafond: 
 

VDV1000: 1050 (H) x 900 (B) 
VDV1200:  1250 (H) x 900 (B) 

Stap 3: Boren gaten in isolatie 

Teken de vier gaten op de hoekpunten van het gewenste gat af. 

Boor met een lange 20mm HSS staalboor langs de gording door 

het plafond heen.  

Schuif indien nodig de golfplaat boven en onder het gat een stuk-

je uit de weg.  

Stap 4: Monteren lichtplaten 

Plaats de golfplaten weer terug op hun oude plek en schuif de 

lichtplaat onder de bovenliggende golfplaat.  

Schroef de lichtplaat en golfplaten op elke hoge golf om en om af 

(te beginnen op de overlap).   

Let op: houdt bij het aftekenen rekening met de kabels, inrichting, 

wanden etc. die binnen in de stal aanwezig zijn; hier kunnen geen 

verduisterings- bakken geplaatst worden. 

 HANDLEIDING 

Monteren verduisteringsbakken 

Stap 5: Zagen gaten in het plafond 

Markeer de gaten van gat tot gat met behulp van een lange lat of 

waterpas. 

Zaag vervolgens met een decoupeerzaag langs de afgetekende 

lijn van binnenuit de gaten uit het plafond.  

Stap 6: Monteren verduisteringsbakken 

Voor het monteren van de verduisterings- bakken moet  er per verduis-

teringsbak een pur laag aangebracht worden (zie pijl) rondom het kozijn.  

Schroef daarna de bak met vier 6 X 220 torx schroeven door het plafond 

aan de gording.  

Stap 7: Monteren opsluitframe 

Schuif het frame onder een hoek in het scharnierpunt en voer de kabel 

door het gat en uitwendige wielhouder.  

Klap vervolgens het opsluitframe dicht en draai de ster-knoppen vast in 

het kozijn.  

Stap 8: Koppelen aan hoofdkabel 

Klem de kabel van de verduisterings- bak aan de hoofdkabel met de 

bijgeleverde kabelklemmen.  

 VDV 1000/1200 


