
KRAIBURG WINGFLEX

MONTAGEHANDLEIDING

De matten van het hele eiland kompleet uitleggen en met behulp van de 
pashoutjes de afstand bepalen

2 Profiel plaatsen

1

• afschuinde achterkant naar achteren

• profiel valt in de vertanding van de mat

Meten: Markeren: Snijden: Boren en bevestigen:

of

of

Matten:
dienen een gelijkmatige tempera-
tuur te hebben: minimaal
+5° C en maximaal +30° C
(afhankelijk van de uitgangstem-
peratuur bij levering)

Betonvlak:
• dient vlak te zijn 
• dient schoon te zijn
• dient minstens 3 %   
  afschot te hebben

Vereisten:
Voor het dierwelzijn en het 
drooghouden van de mat 
is licht instrooien aan te 
bevelen! (bijv. zaagsel of 
mineralen)

Dit heeft u nodig:

of
of

of

of

Profielbreedte:

Ligplaatsbreedte: 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm

13 cm 18 cm

110 cm

8 cm 13 cm 8 cm

102 cm       102 cm        112 cm       112 cm         112 cm
 +  +              +            +             +

Matbreedte:

Paletten niet stapelen!

van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken

bevestigingsgaten in de voorkant van de mat

achterkant beton: 
0 - 3 cm ruimte 
houden

Let tevens op dat na het verleggen/trek-
ken aan de mat alle vleugels in de juiste 
richting liggen!   

! positie onder de 
boxafscheiding  
(+/- 6 cm)

Abstand für Profile richtig einstellen
set appropriate distance for profiles

WINGFLEX 13 Abstand für
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pashoutjes ca. 20 cm van de 
voorzijde en 20 cm van de 
achterzijde van de mat plaatsen

voor het bepalen van de mataf-
stand de pashoutjes (deze zijn 
breder dan het profiel) plaatsen

KRAIBURG
bevestigingsmateriaal: 

plug ø 10 x 100 mm met
• houtdraadbout (SW 13) - A2
• carrosserriering ø 30 mm - A2
(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!


