
CORNIX PLUS
Opbouwen van ladders :
Bevestig de plastiek of metalen voeten aan de stijlen (1).  Een plastiek voetje kan eveneens dienst
doen als afsluitdop bovenaan (2).  De stijlen zijn omkeerbaar.
Leg de 2 stijlen op de grond en monteer de dragers op de gewenste hoogte met behulp van een   
hamer : zo bekomt U een ladder (3).  Maak de volgende ladder enz.  Voor dubbelzijdig te gebruiken 
ladders kan U gerust de dragers op dezelfde hoogte monteren (4).

Monteren van de legborden : 
Voor een standaardrek monteert U nu 2 legborden (5) : 1 op kniehoogte en 1 op ooghoogte.  Let op : 
steun dit rek voorlopig tegen een muur of laat iemand het voor U vasthouden.  Bevestig een kruis-
schoor in de perforaties aan de binnenkant van de stijl.  
Een kruisschoor wordt altijd bevestigd met 4 zelftappers (bijgeleverd) en wordt gemonteerd ongeveer  
centraal op de hoogte van het rek.  1 kruisschoor benodigd per 3 vakken voor hoogtes tot 2250 mm;
2 kruisschoren per 3 vakken voor hoogtes > 2250 mm (U plaatst die gecentreerd boven elkaar in 1 vak).
Indien U een rek met stalen rugwanden heeft dient U eerst deze rugwanden te monteren (de kruis- 
schoor vervalt in dat geval) vooraleer de legborden te monteren.
Plaats nu de andere legborden maar opgepast : het eerste legbord op maximaal 100 mm van de grond 
en de maximale vakhoogte is 500 mm !
Indien U een plint of deurplint wenst te monteren dient U dit wel te doen vooraleer het onderste legbord te monteren.

Toebehoren :
Plaats nu de toebehoren : tussenschotten, zijwanden, datastrips, enz.

Tips van de vakman :

Laat bovenaan 1 perforatie over, zo zal U veel gemakkelijker het toplegbord kunnen monteren.  Als U het toch helemaal bovenaan wenst te
monteren dan is de hulp van een kleine schroevendraaier om het legbord te geleiden zeker welkom.

Monteer eerst al Uw ladders, bandwerk gaat namelijk vlugger.  Maak voor alle zekerheid eerst een schets met de hoogte van de legborden !

Metalen tussenwanden monteert U terwijl U de ladder op de grond in mekaar steekt.  Bevestig de wand aan de hoogste drager dmv 2 bouten M6x10.

Bij dubbele rekken monteert U best eerst een volledig enkel rek.  Daarna bevestigt U de ladders van het aan te bouwen rek aan de ladders van het eerste
rek  dmv ladderverbindingen (6).  Dan monteert U de eventuele kruisschoren en dan pas de legborden van het aan te bouwen rek.  Bij dubbele rekken met
metalen voeten hebben de binnenste stijlen slechts 1 voet voor de 2 stijlen.  De andere stijl steunt immers op de voetplaat  van de aanpalende stijl.

Om volledige toegankelijkheid van Uw rek te bekomen langs beide zijdes kan U in optie de kruisschoren vervangen door stabiliteitsliggers.  Deze dient
U net zoals de rugwanden te monteren vooraleer de legborden te plaatsen.

De witte veiligheidsstiftjes (7) maken Uw rek nog stabieler en veiliger, vergeet ze dus niet te plaatsen in 2 dragers per ladder (kniehoogte en ooghoogte).  
Dit doet U best terwijl U de ladder monteert op de grond. cpl02a/9-1
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