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Introductie

Kanaalplaten van polycarbonaat (ook wel 

bekend als tunnelplaten) zijn geschikt voor het 

maken van een veranda, carport, luifel en 

andere overkappingen. Polycarbonaat (Lexaan) 

is weer- en UV-stralingsbestendig, slag- en 

breukvast. De platen zijn enorm stevig en ther-

misch isolerend door de unieke, cellulaire 

opbouw. Tenslotte is het monteren van een 

polycarbonaat kanaalplaten overkapping erg 

eenvoudig. In deze handleiding laten wij u stap 

voor stap zien hoe u dit kunt doen!

          

DaglichtDirect al  

-
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Onderdelen

Wanneer u bij ons een complete set voor een polycarbonaat overkapping bestelt, ontvangt u onderstaan-

de producten. Wij verkopen complete sets in verschillende afmetingen, waardoor de hoeveelheid van de 

onderdelen per set verschilt. Op pagina 6 vindt u een overzicht van de onderdelen van de verschillende 

sets. 

De zijde met het blauwe folie is de UV-werende zijde. Deze kant moet dus naar 

boven liggen.

Polycarbonaat kanaalplaat
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Damp tape open

Damp tape dicht

Afdekplaatjes

Zuurvrije siliconen kit
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Onderdelen per set

Iedere set heeft een andere afmeting. Hierdoor heeft niet iedere set hetzelfde aantal onderdelen. Hieron-

der een overzicht van de onderdelen per afmeting. Meerdere breedte- en dieptematen vindt u op de site.

Polycarbonaat kanaalplaten set 300x250 cm (breedte x diepte)

0

Combi verpakking tape tbv platen

Polycarbonaat kanaalplaten set 300x300 cm (breedte x diepte)

0

Combi verpakking tape tbv platen

Polycarbonaat kanaalplaten set 300x350 cm (breedte x diepte)

0

Combi verpakking tape tbv platen
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Polycarbonaat kanaalplaten set 300x400 cm (breedte x diepte)
 

0

Combi verpakking tape tbv platen

Polycarbonaat kanaalplaten set 400x250 cm (breedte x diepte)
 

0

Combi verpakking tape tbv platen

Polycarbonaat kanaalplaten set 400x300 cm (breedte x diepte)
 

0

Combi verpakking tape tbv platen

Polycarbonaat kanaalplaten set 400x350 cm (breedte x diepte)
 

0

Combi verpakking tape tbv platen
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Polycarbonaat kanaalplaten set 400x400 cm (breedte x diepte)
 

0

Combi verpakking tape tbv platen

Polycarbonaat kanaalplaten set 500x250 cm (breedte x diepte)
 

0

Combi verpakking tape tbv platen

Polycarbonaat kanaalplaten set 500x300 cm (breedte x diepte)
 

0

Combi verpakking tape tbv platen

Polycarbonaat kanaalplaten set 500x350 cm (breedte x diepte)
 

0

Combi verpakking tape tbv platen
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Polycarbonaat kanaalplaten set 500x400 cm (breedte x diepte)
 

0

Combi verpakking tape tbv platen
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Montage handleiding

Wanneer u een polycarbonaat kanaalplaten set aanschaft, ontvangt u de kanaalplaten, 

 

nog wat extra gereedschap nodig om de polycarbonaat kanaalplaten overkapping te kunnen monteren. 

Niet bij set inbegrepen

LET OP:      beschermfolie          

 

 

Basis maken voor overkapping
 

 

 

 

 

 

 

 

09afdekplaatje



Oplegrubber bevestigen

Kanaalplaten afplakken

Eerste kanaalplaat plaatsen

DICHT
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OPEN
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Heeft u een vraag? Neem contact op met onze klantenservice. 
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001133  --  223344  0011  0011

iinnffoo@@ddaagglliicchhttddiirreecctt..nnll

SScchhaavveerriijj  1100  
55006611  TTZZ  OOiisstteerrwwiijjkk


