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Handleiding Op-en afrolwagen:
Oprollen:
1. Kartonnen buis of PVC buis op de grond leggen.
2. De Protectfloor met PVC tape vastplakken op de buis, let op dat de afdekvloer recht en
gelijkmatig op de buis zit (anders rolt de afdekvloer scheef op).
a. De afdekvloer 2 tot 3 slagen op het karton of pvc buis oprollen, zodat de afdekvloer
genoeg grip heeft op de kartonnen of pvc buis.
b. Bij een wikkelstang met aluminium geleider/strip geldt hetzelfde, afdekvloer tegen de
aluminium strip zetten en vastzetten met een pvc tape.

3. De wikkelstang (aluminium buis) in de Kartonnen buis of PVC
buis schuiven
Controleer of de centreerringen (cones) vast zit in de buis.
Pas op dat de centreerring (cones) de sportvloer niet beschadigt!

4. De wikkelstang optillen en op de op- en afrolwagen hangen dmv de 2 draaihendels in de buis
te plaatsen. Beide splitpennen in de gaten van de hendel zekeren. (zodat de aluminium
wikkelstang niet kan vallen!).
5. Nu kan met 2 personen dmv de witte hendels de rol omhoog worden geheveld.
6. Beide witte hendels zekeren met een splitpen zodat de witte hendels niet naar beneden
kunnen vallen.
7. Nu kan men de stang voor het geleiden van de rol voorop het apparaat plaatsen, deze ook
weer borgen met de geleverde splitpennen.
a. De 2 schijven centreren en vastzetten zodat de afdekvloer recht kan worden opgerold
(gelieve iets speling te houden 5mm – 15mm aan beide kanten)
8. De afdekvloer 3 slagen oprollen, zodat men het apparaat recht voor de vloer kan plaatsen om
de afdekvloer zo recht mogelijk te kunnen oprollen.

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn van toepassing onze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Harderwijk. Op uw verzoek zenden wij een exemplaar van deze voorwaarden. Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven ons eigendom totdat volledige
betaling heeft plaatsgevonden. KvK nr: 54870585
BTW nr: NL192959116B01
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9. Het best is om het apparaat aan een kant van de ruimte te laten staan om de vloer op te
rollen (indien dit te zwaar gaat iets lucht eronder wapperen ivm de zogenaamde vacuüm
werking – en de afdekvloer niet te beschadigen). Je kan ook meelopen met het apparaat
maar dan heb je kans dat de vloer ernaast opkrult.

Een andere optie indien je de afdekvloer niet recht op de stang krijgt:

Note: de rollen zullen nooit zo strak kunnen worden opgerold zoals die geleverd is (kan
aan beide kanten iets uit gaan steken).

10. Zodra de rol is opgerold kan men de afdekvloer vast zetten met bijvoorbeeld een plastic band
of tape (die geen lijmresten achterlaat).
11. Hierna kan men de rol voorzichtig laten zakken (denk aan de splitpennen!) en op een karretje
of op een opslagwagen leggen.

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn van toepassing onze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Harderwijk. Op uw verzoek zenden wij een exemplaar van deze voorwaarden. Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven ons eigendom totdat volledige
betaling heeft plaatsgevonden. KvK nr: 54870585
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Splitpennen
(8x)

Witte hendels

Geleidingsstang

Centreer schijven
Wikkelstang

Afrollen:
1.
2.
3.
4.
5.

Apparaat aan een kant van de zaal zetten
Buis met afdekvloer eraan hangen
Zorg dat alle splitpennen weer op zijn plek zitten
En dan voorzichtig de rol uittrekken
De afdekvloer op zijn plek leggen en recht zodat er geen hobbels meer in zitten
dmv lucht eronder wapperen is de Protectfloor makkelijker te verschuiven
6. Het apparaat een plek verplaatsen en dan de volgende rol afrollen en tegen de eerste
aanleggen
7. Ten slot de andere rollen afrollen en tegen een ieder aanleggen
8. Naar gelang de naden aftappen met onze speciale pvc tape.

Opmerkingen:
 Zorg altijd dat de splitpennen op zijn plek zitten (om te borgen)
 Ga altijd met z’n tweeën te werk en nooit alleen!
 Laat de rollen niet van de kar afvallen.
 Zorgvuldig met de rollen omgaan, het blijft een vloer van 1,5 mm dikte!
-

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor beschadigingen aan wat dan ook door onjuist gebruik!
U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de apparaten en vloeren.
Wij hebben met alle zorgvuldigheid deze handleiding geschreven en vertaald vanuit het origineel, mocht
hier nog onduidelijkheid in zijn dan horen we dat graag.

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn van toepassing onze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
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