
 

 

Az ernyő (opcionális) szereléséhez lásd a külön szerelési útmutatót 

Utalás az ék alakú ablak szerelésére: 

Ha a verandát kompletten, ék alakú ablakokkal együtt vásárolta meg, akkor a szereléshez először a fali profilt és a 

csatornaprofilt kell kivenni a csomagból (lásd a fenti részleteket). 

Az ék alakú ablakok további szerelésére vonatkozó tudnivalók az ablakok külön szerelési útmutatójában találhatók.  

Easy Edition 

Veranda 400x300 cm 

HU - Szerelési útmutató 

 

DIN EN 1090-1 2012 REG. 

szám. 0115536 

Az ék alakú ablak polikarbonáttal (opcionális) való szereléséhez lásd a külön szerelési útmutatót 

Fali profil Fali profil 

Csatornaprofil 

GD.200.1144.001.0 

1 



 

Védelmi intézkedések és biztonsági utasítások: 

Figyelmeztetés! 

- Ha verandán világítás és fűtés is van, az elektromos szerelést csak 

szakképzett szerelő végezheti el. 

- A termék helyes összeszerelésének és használatának felelőssége a 

végfelhasználót terheli. A helytelen szerelés vagy használat a termék 

károsodását vagy meghibásodását okozhatja. A helytelen szerelés 

vagy használat által a terméken vagy az elektromos komponenseken 

okozott károsodás esetén a garancia megszűnik. 

- Tartsa be a termék összeszerelésére és használatára vonatkozó helyi 

törvényeket és előírásokat. 

Figyelem! 
- Azokat a rögzítőeszközöket, amelyek nem képezik a szállítási 

csomag részét, a vásárlónak külön kell beszereznie, mivel a rögzítés 

helyzettől függően eltérő, és az aljzattól és az építési szerkezettől 

függ, amelyhez a rögzítés történik. 

Kérdezze meg egy építési szakkereskedésben, hogy az Ön 

helyzetében milyen rögzítőeszközöket kell használni, és csak 

nemesacélból készült rögzítőeszközöket használjon. 

- Minden csavart óvatosan, 1,0 Nm forgatónyomatékkal húzzon meg. 

Ügyeljen arra, hogy a csavart érzéssel húzza meg. 

Ön alumíniumba fúr, egy olyan puha anyagban, amelyben a csavar 

gyorsan túlhúzható. 

- Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy minden rész benne van-e a 

csomagolásban, és hogy nincsenek-e a részeken sérülések. 

- Ha egy rész hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a 

kereskedővel. Ha lehetséges, készítsen fényképeket az esetlegesen 

megsérült csomagolásról vagy részekről. 

Ápolás, környezet és ártalmatlanítás: 
- A termék élettartamának meghosszabbítsa érdekében tisztítsa meg a 

terméket a szennyeződésektől, legalább hat havonta. 

Ez az anyagon, a tartozékokon vagy a csomagoláson 

található szimbólum arra utal, hogy a terméket tilos a 

háztartási hulladékba helyezni. A terméket az EU-n vagy 

olyan más európai országokban hatályos szabályoknak 

megfelelően kezelje hulladékként, 

amelyek rendelkeznek ehhez a megfelelő létesítményekkel, valamint a 

már nem használt elektromos berendezések recycling-gyűjtőhellyel. A 

készülék szakszerű hulladékként való kezelése révén Ön is segít a 

környezet és a lakosság egészségét veszélyeztető, a nem 

rendeltetésszerű használatból hulladékkezelésből eredő tényezők 

csökkentésében.  Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természet 

fenntartásához. Ezért az elektromos készülékeket nem dobja a 

háztartási hulladékba. 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató 400x300 cm 

Útmutató végfelhasználók és szerelők részére: 

Tisztelt Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy a verandát megvásárolta. Ez az útmutató minden 

olyan fontos információt tartalmaz, amelyek segítségével gyorsan 

megismerheti a terméket. Kérjük, hogy ezeket az információkat 

gondosan tanulmányozza át, mielőtt megkezdi a termékkel a 

munkát. 

n Ez az útmutató végfelhasználóknak és szerelőknek 

készült. Javasoljuk, hogy a szerkezet összeszerelését 

(legalább) két szakértő személy végezze el. 

A termék összeszerelését két fejezetben írjuk le: 1: A szerelés 

előkészítése (az 1. oldaltól) 2: Szerelés (a 10. oldaltól) 

Ez az eredeti útmutató, kérjük, jól őrizze meg! A termék leírása: 

A veranda kizárólag terasz befedésére használható. Az itt 

rendeltetésszerű használatként leírtaktól eltérő bármilyen használat 

nem rendeltetésszerű használatnak minősül. 

A gyártó nem felel  a nem rendeletésszerű vagy szakszerűtlen 

használatból eredő károkért vagy következményes károkért. 

Alkalmazott szimbólumok: 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az érintett termék nem 

képezi a szállítási csomag részét, és a vásárlónak külön kell 

beszereznie. 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékkel együtt szállított 

csavarokat kell használni. A csavarok típusa és száma a 

lenti ábrán van megadva. 

Időjárási hatások: 
A termék kültéri használatra készült és a nedvesség nem árt neki. 

Szükséges szerszámok: 

- Tapétavágó kés vagy olló 

- Fúrófej, átmérő: 0,5 mm 

- Lyukfűrész, átmérő: 0,82 mm 

- Akkus csavarbehúzó 

- Vasfűrész 

- Gittpisztoly gittel 

- Tisztítóeszközök és tisztítószerek 

- Ceruza 

- Kalapács 

- Rögzítőeszközök 

- Építési támaszok 

- Lapát 

- Vízmérték 

- Mérőszerszámok (mérőszalag vagy colostok) 
- Felmászást segítő eszközök (létra vagy görgős állvány) 
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Óvatosan nyissa ki a csomagolást!!! 
Ellenőrizze, hogy tartalma hiánytalan és sérülésmentes-e. 
Szállítási hibák esetén készítsen egyértelmű fotókat és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel!!!  

A CSOMAG TARTALMA: 

Poz.: Cikkszám: Leírás: 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A csomag tartalma 400x300 cm 
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100.1140  

100.1141  

100.1142  

100,1177 

100.1017  

100,1057 

102.1307  

102,1306 

102,1305 

106.1018  

106.1001 

102.1018 

102.1017 

103.1000  

103,1002 

111.1001  

100.1308  

102,1169 

102,1317 

Fali profil 

Csatornaprofil 

Köztes tartó 

Oldalsó tartó 

Oszlop 90 X 90 

Kondenzprofil 

Lemezmegállító 

Fali profil véglemeze 

Csatornaprofil véglemeze 

Gumiborítás 

Profilgumi 

Porvédő ragasztószalag 

Kondezvíz ellen védő ragasztószalag 

Csavar 4,2 X 19 

Csavar 4,2 x 32 

Polikarbonát lemez, opális 980 mm 

U-szelvény 

Lemezfogó 

Csatornacsatlakozó 

Szám: 
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Egység: 

2000 mm. 

2000 mm. 

2950 mm. 

2950 mm. 

2400 mm. 

980 mm. 

darab 

darab 

darab 

méter 

méter 

méter 

méter 

darab 

darab 

3000 mm. 

darab 

darab 

darab 

Ábra: 
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Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A csatornaprofil előkészítése 400x300 cm 

 

2a poz. 
Csatornaprofilrész B 

2b poz. 
Csatornaprofilrész J 

2a poz. 
Csatornaprofilrész B 

Csatornacsatlakozó 19. poz. 

2b poz. 
Csatornaprofilrés J 

Fúrja ki előre a csatornaprofilokat. Ennek során tartsa be a vázlatban megadott méreteket és a 2. lépésben foglalt részletes vázlatot. 
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Easy Edition 
HU - Szerelési útmutató A csatornaprofil előkészítése RÉSZLETEK 

400x300 cm 

 

 

Az oszloprögzítés részletei A tartórögzítés részletei 

 

A vízelvezetés részletei 

 

 

Fúrja ki előre a csatornaprofilokat. Ennek során tartsa be a fenti részletes vázlatban és az 1. lépésben megadott méreteket. 
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Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A fali profilok előkészítése 400x300 cm 

 

1a poz. 
Fali profilrész B 

1b poz. 
Fali profilrész J 

1a poz. 
Fali profilrész B 

1b poz. 
Fali profilrész J 

Fúrja ki előre a fali profilokat. Ennek során tartsa be a vázlatban megadott méreteket és a 4. lépésben foglalt részletes vázlatot. 
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Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A fali profilok és az oszlopok előkészítésének RÉSZLETEI 400x300 cm 

A fali profilok és a tartó rögzítésének részletei 
10. poz. 

 

1. poz. 

Nyomja a gumit erősen a fali profil széle alá. 

A falra rögzítéshez szükséges rögzítőeszközök NEM képezik a szállítási csomag részét. Ezeket a 

vásárlónak külön kell beszereznie, mivel a rögzítés helyzettől függően eltérő, és az aljzattól és az 

építési szerkezettől függ, amelyhez a rögzítés történik. 

Kérdezze meg egy építési szakkereskedésben, hogy az Ön helyzetében milyen rögzítőeszközöket 

kell használni, és csak nemesacélból készült rögzítőeszközöket használjon. 

A furat átmérője eltérhet a 0,85 mm-től, a rögzítőeszköz kiválasztásától függően. 

Fúrja ki előre a fali profilokat. Ennek során tartsa be a fenti részletes vázlatban és az 3. lépésben megadott méreteket.  

 

Fúrja ki előre az oszlopokat. Ennek során tartsa be a fenti részletes vázlatban és a méreteket. 

Ha a padlóra szerelőláb is kerül, fűrészelje az oszlopokat méretre. 

Ha az oszlopot közvetlenül a padlóra szereli, az oszlopot ne rövidítse le. 
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Részlet A 

5. poz. 



 

 

 

3 darab / veranda 

55 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A lemezmegállító és a polikarbonát lemezek előkészítése 400x300 cm 

 

1 darab / veranda 

 

7a poz. 7b poz. 

1 darab / veranda 

 

7c poz. 

Fúrja ki előre a lemezmegállítót, ahogyan az a fenti részletes vázlatban le van írva.  

A polikarbonát tetőlemezek előkészítése 

6. poz. 
Kondenzprofil 

13. poz. 
Kondezvíz ellen védő 

ragasztószalag 

7  

Ragassza a porvédő ragasztószalagot a polikarbonát-lemeznek annak a szegélye fölé, amely a veranda felső végénél van. 

Ragassza a kondezvíz ellen védő ragasztószalagot a polikarbonátlemeznek annak a szegélye fölé, amely a veranda alsó végénél van. 

Nyomja a kondenzprofilt a kondezvíz ellen védő ragasztószalagra. 

Ügyeljen arra, hogy a polikarbonát-lemezeken a védőfóliának az UV-védő oldala legyen felül. 

A védőfóliát csak akkor távolítsa el, ha már a teljes veranda elkészült!!!  
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12. poz. 
Porvédő ragasztószalag 

A lemez két oldalán található védőfóliát körben + 5 cm szélességben húzza le és hajtsa vissza. 
A védőfóliát csak a veranda teljes befejezése után távolítsa el! 

 Védőfólia 
Az UV-védő oldal legyen fenn 

 



 

 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A tetőtartó méreteloszlása és a keresztmetszet 400x300 cm 

A TARTÓK ELOSZTÁSA 

A bal oldalsó tartó részletei A köztes tartó részletei A jobb oldalsó tartó részletei 
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10. poz. 

4. poz. 
3. poz. 

10. poz. 10. poz. 

4. poz. 

KERESZTMETSZET 



 

 

Easy Edition 
HU - Szerelési útmutató Előkészítés és az U-szelvény méretei 

400x300 cm 

Fúrja ki előre az U-szelvényeket. 
A fúró átmérője az alkalmazott rögzítőeszközöktől függ. 

 

17. poz. 

 

 

17. poz. 

Rögzítse az U-szelvényt a talajhoz, a fali profil első részét pedig a falhoz. Ennek során tartsa be a vázlatban megadott méreteket.  

A talajhoz és a falra történő rögzítéshez szükséges rögzítőanyagokat a szállítási csomag nem tartalmazza. Ezeket a vásárlónak külön kell 

beszereznie, mivel a rögzítés helyzettől függően eltérő, és az aljzattól és az építési szerkezettől függ, amelyhez a rögzítés történik. Kérdezze meg 

egy építési szakkereskedésben, hogy az Ön helyzetében milyen rögzítőeszközöket kell használni, és csak nemesacélból készült 

rögzítőeszközöket használjon!  

GD.200.1144.001.0 

10 



 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A jobb oldali szög méretellenőrzése és ellenőrzése 400x300 cm 

 

A vízmérték segítségével szerelje a falra a fali profil második részét. 

A derékszögmérő segítségével ellenőrizze, hogy a veranda derékszögű kialakítása sikeres volt-e. 
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U-szelvény 17. poz. 



 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A gumik behelyezése a fali profilba és az oszlop felállítása 400x300 cm 

Húzza bele a profilgumit a fali profilba. 

 

 

Tolja az első két oszlopot az U-szelvényre. A vízelvezetés biztosítása érdekében legyen 10 mm távolság az oszlop és a talaj között.  

Használja a 7 mm-es távtartót, hogy az oszlopokat megfelelő magasságban tartsa, és az oszlopokat csavarozza hozzá az U-szelvényhez. 
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Egyszer használatos távtartó 7 mm 

5. poz. 

17. poz. 



 

 

 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A zárósapka és a csatornacsatlakozás szerelése 400x300 cm 

Alaposan zsírtalanítsa a zárósapkát és a csatornacsatlakozót. 

 

Szerelje fel az első csatornarészt és az első oldalsó tartót. 

Tipp: Lehetőleg használja az építési támaszokat átmeneti alátámasztás céljából. 

Szerelje bele a csatornacsatlakozót a szerelőgitt segítségével az első csatornarészbe. Alaposan zsírtalanítsa a csatornát és a csatornacsatlakozót. 

Szerelje a véglemezt a csatorna és a fali profil bal oldalához. 
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Alaposan zsírtalanítsa a csatornát és a csatornacsatlakozót. 



 

 

Easy 

HU - Szerelési útmutató Az első köztes tartó szerelése és a csatorna végzáró sapkájának szerelése 400x300 cm  

Szerelje fel az első köztes tartót a méreteknek megfelelően, közben folyamatosan ellenőrizze, hogy egyenes, derékszögű és vízszintes-e. Gittelje le a 

véglemez és a csatorna csatlakozását vízmentesen. 
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Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A tartó csatornához és a fali profilhoz való szerelése 400x300 cm 

Tipp: Helyezze be az első polikarbonát-lemezt. Ez a lemez biztosítja, hogy a tetőfelület derékszögben álljon. 
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Részletes 
vázlat 

A tartó összeszerelése a 
csatornával 

Részletes vázlat 
A tartó rögzítése a fali 
profilhoz 



 

Easy 

HU - Szerelési útmutató HU - Szerelési útmutató A második csatornarész és az utolsó oszlop szerelése 400x300 cm 

 

Szerelje össze a második köztes tartót a méreteknek megfelelően. 

Tolja a harmadik oszlopot az U-szelvényre. A vízelvezetés biztosítása érdekében itt is legyen 10 mm távolság az oszlop és a talaj között. 

Ehhez használja megint a 7 mm-es távtartót, hogy az oszlopot megfelelő magasságban tartsa, és az oszlopot csavarozza hozzá az U-szelvényhez. 

Tolja a második csatornarészt a csatornacsatlakozóra, majd amikor szorosan csatlakozik az első csatornarészhez, végezze el a szerelést. 
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Egyszer használatos távtartó 7 mm 



 

Easy 

HU - Szerelési útmutató A csatornacsatlakozó és a jobb oldalsó tartó szerelése 400x300 cm 

 

Szerelje össze a jobb oldalsó tartót. 

Gittelje le a csatornacsatlakozót vízmentesen. Ennek során tartsa be a fenti részletes vázlatokban leírt lépéseket.  
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2. lépés 

Hordja fel a szerelőgittet a 2b 

csatornarészre, majd tolja a 

csatornaidomot a csatornacsatlakozóra. 

3. lépés 

Gittelje le a csatornacsatlakozó csatlakozását 

vízmentesen. 

1. lépés 

Hordja fel a szerelőgittet a 2a 

csatornarészre, majd tolja a 

csatornaidomot a csatornába. 



 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A többi tartó és a véglemezek szerelése 400x300 cm 

 

Szerelje a többi köztes tartót a méretnek megfelelően, a vázlaton megadott méretek szerint.  

Szerelje a véglemezt a csatorna és a fali profil jobb oldalához. 
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Easy 

HU - Szerelési útmutató A további tetőlemezek, borítógumi és lemezfogó összeszerelése, 400x300 cm  

 

Helyezze be a lemezfogót. 

Helyezze be a további tetőlemezeket, majd szerelje össze ezeket a borítógumikkal. 

Megjegyzés: Vágja a borítógumit valamivel hosszabbra, és nyomással „tömörítse össze”, hogy ne feszüljön, hogy a nap hője álta l okozott 

zsugorodást elkerülje!  

Ezután a csatorna alsó oldalán lévő borítógumikat vágja méretre. 
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A borítógumi lerövidítésének részletei 

A lemezfogó felhelyezésének részletei 



 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató Lemezmegállító felszerelése 400x300 cm 

 

 

Szerelje fel a lemezmegállítókat 4,2 x 32-es méretű csavarokkal. 

Fedje le az összes csavart a szállítmány részét képező, műanyag védősapkával. 
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A lemezmegállító felszerelése megtörtént 



 

 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató A tetőlemez védőfóliájának eltávolítása és hulladékként kezelése 400x300 cm 

 

Gondoljon biztonságára, és ne lépjen a polikarbonát-lemezekre!! 

A veranda elkészült, használható. 
Kívánjuk, hogy a megvásárolt termékben lelje örömét. 

 

Távolítsa el a polikarbonát-lemezek védőfóliáját, majd kezelje a hulladékot megfelelően. 

Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természet fenntartásához. A hulladékot ezért lehetőleg gyűjtse külön, és ne dobja a háztartási hulladékba. 
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Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató: alternatív talajrögzítés és vízelvezetés 400x300 cm 

ALTERNATÍV TALAJRÖGZÍTÉS és VÍZELVEZETÉS 
U-szelvényekkel, 17. poz., a szállítási csomag tartalmazza 
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Az alap és a durva kavicsos vízelvezető részletei 

Oszlop 5. poz. 

Feltöltés 

gyorsbetonnal 

Padlóburkolat 

TIPP!!! 

Célszerű a talajba való vízelvezetés esetén a vizet durva kavics segítségével több oszlopon 

keresztül elvezetni, hogy a víz el legyen osztva! Kiegészítő oszlopfogó, 19. poz., az Easy 

Edition kereskedőnél kapható. 

U-szelvény 17. poz. horogként, csavarozza oldalt az oszlopra. 

A DURVA KAVICS mennyisége a talaj elnyelőképességétől függ. 



 

 

 

 

Easy Edition 

HU - Szerelési útmutató OPCIÓ! Műanyag talajhorog esővíz-elvezetéssel 400x300 cm 

ALTERNATÍV TALAJRÖGZÍTÉS és VÍZELVEZETÉS 
Műanyag talajhorog, KIEGÉSZÍTŐKÉNT KAPHATÓ az Easy Edition kereskedőnél!!! 

 

Műanyag talajhorog esővíz-elvezetéssel 

Kiegészítő opcióként kapható az Easy Edition kereskedőnél!! 

Az összeszerelés megtörtént! 

A szett tartalma 

3 darab műanyag talajhorog 1 darab 90 

fokos könyökidom a csatornacsatlakozó-

idom csatlakoztatásához 0,80 mm 

Műanyag talajhorog 

90 fokos könyökidom 
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Esőelvezetés 


