STALEN LESSENAARSDAK
VRIJ OP HET DAK
ongeïsoleerd / geïsoleerd
• montage handleiding
• gebruik en onderhoud
• garantievoorwaarden

Belangrijk voor je begint

A

Belangrijke informatie.
Lees deze aandachtig voor het installeren van de lichtstraat.

Waarschuwingen
(A) Bij het installeren van de lichtstraat bestaat er kans op ernstige
verwondingen wanneer je de veiligheidsvoorschriften niet in acht
neemt. Draag daarom een helm en en valbeveiliging tijdens het
plaatsen van de lichtstraat en check de ARBO voorschriften.
(B) In het stappenplan dat meegezonden is bij de bevestiging
van de offerte staan de afmetingen van de sparing beschreven.
Controleer of de afmetingen van de sparing juist voorbereid zijn.
Tip: Meet ook kruislings, wanneer beide diagonalen gelijk zijn weet
je dat de sparing haaks is. Net als de lichtstraat.
Tip: Controleer met een waterpas of de sparing vlak en waterpas
is.
(C) Voor het installeren van het stalen zadeldak heb je de volgende
gereedschappen nodig: Schroefmachine (torx), waterpas, rolmaat
en een hijskraan.
(D) Om de lichtstraat op het dak te plaatsen wordt het gebruik
van een hijskraan aangeraden. Het gewicht van de lichtstraat is
namelijk 50 tot 70 kg per vierkante meter.
(E) Heb je vragen heb bij het installeren van de lichtstraat? Twijfel
dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.
0161-432558
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4x / 6x

4x

4x

houten vulpennen

hijsogen (deze retourneren s.v.p.)

spaanplaatschroeven 6.0 x 120

spaanplaatschroeven 5.0 x 50

1x
prefab frame stalen zadeldak

In de verpakking

4x

Montage
1

Zorg dat de weg naar het dak vrij is voor de doorgang van de lichtstraat

Het dak moet jezelf
en de lichtstraat
kunnen tillen. Plaats
zo nodig stempels.

2

Til de lichtstraat het dak op met een hijskraan

(A) Bevestig de hijskabels aan de 4 hijsogen op de zijkant van de lichtstraat. Hijs vervolgens gecontroleerd
en evenwijdig de lichtstraat van de aanhanger. Houdt tijdens het hijsen de lichtstraat in balans en pas
op met slingeren of wind.

4x

B) Laat de lichtstraat gecontroleerd op het dak zakken

(C) Zorg dat de lichtstraat evenwijdig op de sparing geplaatst wordt

Zorg hierbij dat de
ringbalk van de
lichtstraat aan de
binnenzijde aansluit
op de sparing

3

Verwijder de hijsogen van de lichtstraat en stuur deze retour naar Niek Roos BV in Bavel.

4x

4

Vul de schroefgaten van de hijsogen op met de meegeleverde houten vulpennen

4x

5

Bevestig de hoeken van de lichtstraat op het dakvlak met de meegeleverde schroeven (6,0 x 120 mm)

4x
De schoefgaten zijn
voorgeboord, vast is
vast en let op dat je
niet doorschiet in de
dagkant.

Bevestig de liggers van de lichtstraat op het dakvlak met de meegeleverde schroeven (5,0 x 50 mm)

6x
Het aantal schoeven
is gelijk aan het
aantal liggers van de
lichtstraat (hier 6).

Afwerking
1

Breng de dakbedekking aan rondom de lichtstraat

LET OP!
Brandgevaar. Wij
raden aan om
een professionele
dakdekker te
raadplegen voor het
aanbrengen van de
dakbedekking

LET OP!
Vermijd bij het
aanbrengen van de
dakbedekking direct
contact tussen het
vuur van de brander
en het frame van de
lichtstraat

2

Werk de binnenkant naar eigen inzicht af

Zorg dat er geen
scherpe onderdelen
op de dakbedekking
achterbijven na
montagen en
voorkom lekkages.

Gebruik & Onderhoud
2x per jaar

De lichtstraat is niet beloopbaar.

Reinig het glas, de kitnaden en aluminium profielen van de
lichtstraat minimaal twee keer per jaar met lauw water.
• Vermijd hierbij het gebruik van schurende- of
chemische reinigingsmiddelen
• Vermijd hierbij het gebruik van een hogedrukreiniger
• Vermijd hierbij lopen of steunen op de lichtstraat
• Gebruik een veiligheidsuitrusting bij het schoonmaken
van het dak om te voorkomen dat je van het dak valt

Inspecteer de kitnaad tussen de ruit en het aluminium
profiel jaarlijks op (haar)scheurtjes en onthechting.
• Herstel de kit waar nodig is met UV bestendige
siliconen beglazingskit.
• Neem voor herstel altijd eerst contact op met Niek
Roos BV (0161 432558)

Laat uw lichtstraat altijd onderhouden en repareren
door een bevoegde reparateur die alleen originele
reserveonderdelen gebruikt.

Garantievoorwaarden
1. De Consument of de Opdrachtgever kunnen zelf de
montage van de goederen uitvoeren dan wel door een
derde laten uitvoeren of overeenkomen met Niek Roos
dat Niek Roos de montage uitvoert.
2. Indien Niek Roos niet de montage uitvoert en de door
Niek Roos geleverde goederen onoordeelkundig zijn
geplaatst, behandeld en/of verwerkt en/of opgeslagen
en/of vervoerd, vervalt de garantie in zijn geheel.
Om dit te voorkomen dient de Consument of de
Opdrachtgever bouwkundige voorzieningen aan te
brengen volgens de aansluitdetails en tekeningen van
Niek Roos, welke bij het product geleverd worden.
3. Detaillering van opdrachtgever is nimmer van
toepassing tenzij anders overeengekomen.
4. Indien Niek Roos de montage uitvoert, is de garantie
onderworpen aan de volgende, cumulatieve
voorwaarden:
• De Consument of de Opdrachtgever roept de
garantie in binnen 10 jaar, waarbij de factuur of het
meegeleverde garantiebewijs dienen als bewijsstuk.
• De goederen zijn geplaatst met het in achtnemen
van de plaatsing- of onderhoudsvoorschriften die
bijgesloten zijn.
• De goederen zijn niet misbruikt, verkeerd gebruikt,
verwaarloosd, gewijzigd, veranderd of gerepareerd
behalve door een bevoegde medewerker van Niek
Roos B.V.
• De goederen zijn onderworpen geweest aan
normaal gebruik en normale slijtage.
• De goederen hebben geen schade opgelopen door
vreemde voorwerpen, substanties of ongevallen.
5. De garantie dekt niet wanneer er sprake is van een
van de volgende situatie(s):
• Onderdelen die onderworpen zijn aan normale
slijtage door gebruik in overeenstemming met de
gebruiks- en onderhoudsinstructies.
• Verkleuring, verbleking or kleurverandering,
ongeacht deze veroorzaakt is door zon,
condensatie, zure regen, zout water of enig andere
omstandigheid met corroderend of materiaal
aantastend effect;
• Verandering in het dichtingsmateriaal van de
beglazing van de lichtstraat;
• Knoesten en harsplekken in het hout;
• Variaties die van nature in de gebruikte materialen
voorkomen;
• Onvolkomenheden in de ruit die vallen binnen de
geldende normen van de glasleverancier;
• (Thermische) glasbreuk(en) of spanningsbreuken in
het glas. Hiervoor geldt een garantie van één jaar;
• Lekkages en/of beschadigingen in dakbedekking
die onderworpen is aan normale slijtage en/of
misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, wijziging,
verandering of reparatie door iemand anders dan
de medewerker van het Niek Roos BV.
• Schade als gevolg van een ongeval, natuurrampen
waaronder doch niet beperkt tot glasbreuk,

breuken in de constructie of haarscheurtjes;
• Blootstelling aan vallende voorwerpen,
explosie, molest, chemische inwerking als
gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme
weersomstandigheden (een door KNMI gemeten
windsnelheid groter dan 20 m/s), bliksem, ernstige
hagel en oneigenlijk gebruik.
• Blootstelling aan bewerking na aflevering, zoals
schuren, zandstralen, etsen, plamuren, stuken,
schilderen of ander oppervlaktebehandeling;
• Glascorrosie als gevolg van stilstaand water en
vuiligheid op het glas; en enig andere vergelijkbare
toestand, ongeacht of deze kan worden
aangemerkt als gebrek.
• Er is sprake van schade aan accessoires.
6. Om aanspraak te maken op de garantie dienen
de geconstateerde gebreken binnen 3 dagen
nadat ze geconstateerd zijn, dan wel in redelijkheid
geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk
gemeld te worden bij Niek Roos. Bij verzuim van deze
tijdige termijn vervalt iedere garantieverplichting.
7. Deze garantie dekt niet de kosten die voortvloeien uit
de demontage en herinstallatie van een Niek Roos
product of voor afdekking met een dekzeil of andere
maatregelen die nodig zijn in verband met reparatie- of
vervangingswerkzaamheden.
8. Niek Roos heeft het recht om een vergoeding te
vragen voor de kosten van service bezoeken, indien
de vordering van de Consument of de Opdrachtgever
niet wordt gedekt door deze garantie. Bovendien dient
de Consument of de Opdrachtgever voor alle kosten
te betalen in verband met het onderzoeken van het
product, waaronder loonkosten die zijn gemaakt voor
het onderzoeken van het product alsmede alle kosten
in verband met demontage en herinstallatie van het
product, de bescherming van het product en van het
gebouw met dekzeilen etc.
Hierboven leest u de garantievoorwaarden voor de
lichtstraten van Niek Roos BV. Het restant van de
leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden zijn te
vinden op onze website:
www.niekroos.nl/algemene-voorwaarden/

Niek Roos BV
Ambachtsweg 3
4854 MK Bavel (Breda)
0161 43 25 58
info@niekroos.nl
www.niekroos.nl

