
De ideale aanbevolen beglazingsprocedure is als volgt:
Begin met het beglazen van twee daksecties, staand in de deuropening kijkend Begin met het beglazen van twee daksecties, staand in de deuropening kijkend 
naar de kas het uiterst linkse dakgedeelte en rechtsvoor. Door eerst deze twee 
secties te doen, kunt u de haaksheid van het frame controleren. Als het moeilijk is 
om deze ruiten recht tussen de profielen te plaatsen staat het frame niet recht. 
Controleer opnieuw de afstand van de interne hoeken en zorg dat het frame 
recht komt te staan. 

Als u nog steeds problemen ondervindt, kan het zijn dat het frame niet perfect verticaal 
staat. Door de nok naar achteren en naar voren te bewegen terwijl je op de trap staat, kan 
je het verticale aspect van het frame aanpassen (u kunt ook een waterpas tegen de gevels 
en de zijkanten plaatsen om dit te beoordelen). Laat de rest van de dakbeglazing even 
staan en begin met het beglazen van de achter- en voorgevel. Als dit er soepel in gaat staat 
het frame goed.

U kunt nu de zijkanten en vervolgens de rest van het dak beglazen. Let op dat wanneer u het dak beglaast, u glas uit 
het dak moet laten op de plek waar u de dakramen wilt hebben. 

Indeklijsten worden over de volledige lengte van elke glasplaat geplaatst. Glasclips en glasveren worden 
alleen voor de hoeken gebruikt. Sommig deklijsten moeten nog op lengte worden gemaakt. Dat kan 
eenvoudig met een ijzerzaagje.
Als de deklijsten op het dak van de kas worden geplaatst kunnen ze soms naar beneden glijden. Om dit 
te voorkomen raden we aan een klodder siliconenkit onderaan de deklijsten te plaatsen. Zo voorkomt u 
dat ze op termijn kunnen wegglijden.

DEKLIJST DEKLIJST

Bij het beglazen van de tuinkas is het belangrijk om er goed de tijd voor te nemen. 
Het is een klus die zeker een aantal uren kan duren.
Voordat u begint met het beglazen zet u eerst het glas in groepen van vergelijkbare 
panelen bij elkaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het glas en leg houten 
balkjes en karton neer om het glas te beschermen tegen de harde grond of 
muuroppervlakken en tevens om het glas schoon te houden. 

De zwarte h-profielen worden gebruikt om het glas in de voorkant en 
achterkant te stapelen. De lange zijde van de ‘H’ komt aan de binenkant achterkant te stapelen. De lange zijde van de ‘H’ komt aan de binenkant 
van de kas. 

U staat op het punt uw kas te beglazen. Het is van belang dat u zoveel mogelijk
veiligheidsmaatregelen neemt, vooral bij het hanteren van glas. Wanneer u het 
dak gaat beglazen raden wij aan dat één persoon binnen in de kas op een trap 
staat, terwijl iemand anders de ruiten van buitenaf aangeeft.
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