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LICHT MAAKT JE BLIJ
Licht is sfeerbepalend, maakt je blij en
bepaalt hoe actief je bent

LICHT HOUDT JE GEZOND
Met een goede belichting zit je lekker in je vel
en heb je energie. Je bioritme werkt goed en
je gezondheid is optimaal.
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Montage instructies
Anti-inbraakrooster

GOEDLICHT ANTIINBRAAKROOSTER

GEFELICITEERD MET DE AANSCHAF VAN UW GOEDLICHT ANTI-INBRAAKROOSTER. MET DIT
KWALITEITSPRODUCT KUNT U OP EENVOUDIGE WIJZE UW BESTAANDE OF NIEUWE LICHTKOEPEL
OPTIMAAL BEVEILIGEN TEGEN INBRAAK EN BLIJVEND GENIETEN VAN NATUURLIJK DAGLICHT.

Onderhoudstips
-

U kunt het Rooster en de opstand reinigen met niet
schurende neutrale reinigingsmiddelen.

-

Goedlicht lichtkoepels zijn zelfreinigend. Als u de koepel toch
wil reinigen gebruik dan alleen zachte zeep en veel water.

-

Belangrijk: Lichtkoepels nooit in aanraking brengen met
bijvoorbeeld: siliconen, lijmsoorten, verdunners, insectenspray of andere agressieve stoffen. Ze tasten acrylaat en
polycarbonaat onherroepelijk aan (haarscheurvorming)
en doen de garantie op de koepel vervallen.
Elke verwarming van de lichtkoepel kan tot vervorming
leiden. Leg nooit de lichtkoepel plat op het dak of in de
verpakking in de zon. Schade ontstaan door een dergelijk
serre-effect valt buiten de garantie.

Installatie instructies
1. Schroef de koepel los en verwijder deze van de opstand.
2. Plaats het rooster vanaf de bovenkant in de opstand met
het smalle deel naar onderen.

3. Boor alle gaten die in het rooster aanwezig zijn voor
(circa 1 cm diep). Als u het rooster vastzet met de
bijgeleverde schroeven, gebruikt u hiervoor een 3 mm boor.
Bij montage met popnagels (type rozet 4.8x19 mm) kunt u
voorboren met 5 mm boor.

4. In de zijkant zitten tevens een aantal grotere gaten.
Deze dient u met boor 6 mm volledig door de opstandwand
te boren. In deze gaten moeten de bijgeleverde boutjes M6
met ring en afbreekmoer worden bevestigd. Draai de moer
aan de buitenkant door tot hij afbreekt en het konische
gedeelte blijft zitten.

5. De lichtkoepel kan nu weer worden teruggeplaatst volgens de
bij uw Goedlicht lichtkoepel meegeleverde richtlijnen voor
montage en onderhoud.

De roosters zijn verkrijgbaar in de kleuren aluminium en wit (RAL 9010) en in varianten vierkant, rechthoek en rond.

Garantie:
Goedlicht-lichtkoepels, ventilatieramen en opstanden worden mits volgens voorschriften gemonteerd, gegarandeerd voor
een periode van 10 jaar.

Kwaliteit:
Goedlicht daglichtsystemen worden ontwikkeld, geproduceerd en geleverd volgens ISO 9001 en voldoen aan de Europese
lichtkoepelnorm EN 1873. De Anti-inbraakroosters zijn getest door SKG en hebben een keurmerk. Het SKG-keurmerk voldoet aan
het politie keurmerk Veilig Wonen.
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Goedlicht daglichtsystemen behoudt zich het recht om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de materialen, specificaties of accessoires
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